
A hadtápbiztosítás tervezésének módszertana 

Kapus Gyula alezredes 

A végrehajtott törzsfoglalkozások és gyakorlatok tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a tervező munka követelményeinek különböző megítélése 
miatt a hadtápbiztosítáa tervezésével szemben támasztott követelmények 
nem egységesek. 

Jelen tanulmányban részben személyes, részben a hadtápbiztosítást 
tervező különböző csapattagozatú szervek munkája során nyert tapaszta
lataim figyelembevételével megkísérlem összefoglalni a hadtápbiztosítás 
tervezésével kapcsolatos elvi és gyakorlati elképzeléseimet, ezzel a had
táp tiszti állomány részére némi segítséget nyújtani gyakorlati munká
juk végrehajtásához. A tanulmányban kifejtett - főleg a gyakorlati -
elképzelések, természetesen a tervező munka egy általános lehetséges vál
tozatát, annak módszerét, kidolgozását vázolják. Minden konkrét esetben 
a szükségnek megfelelően a tervadatok bővülhetnek, szűkülhetnek, a ter
vezésbe teljesen új kérdések kerülhetnek, esetleg egyesek elmaradhatnak. 

A hadtáptörzsnek, mint a hadtápvezetés alapvető szervének egyik 
alapvető funkciója a hadtápbiztosítás megtervezése, ezzel a végrehajtás 
optimális feltételeinek biztosítása. 

A hadtápbiztosítás tervezésének alapvető okmánya a hadtápbiztosí
tási terv, mely részben a hadtápvezetés okmányok útján történő meg
valósításához, részben a hadtápbiztosítás végrehajtásához alapul szolgáló 
tervokmány, melyet minden esetben a parancsnok hagy jóvá. 

A hadtápbimosítáa, mint rendszabályok komplex összessége magába 
foglalja• a hadtáp megszervezésére, valamint a csapatok anyagi, techni
kai, egészségügyi és egyéb irányú biztosítására és kiszolgálására irányuló 
feladatokat. 

A hadtápbiztosítási tervben - a hadtápbiztosítás komplex jellegének 
megfelelően - rögzítésre kerülnek a PK HTPH-nek alárendelt szolgálati 
ágakon kívül, a technikai és fegyvernemi anyagi biztosítást végző szol
gálatok fontosabb tervadatai, elsősorban azok, amelyek végrehajtásának 
koordinálását (település - áttelepülés, után-, hátraszállitás, úthasználat, 

• Csapathadtáp Utasítás I. fejezet, 1. pont, Harcászati Szabályzat (e., ho.) 
47. pont. 
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a tömegpusztító fegyverek elleni védelem, valamint őrzés-védelem, to
vábbá a hadtápvezetés) a PK HTPH végzi. 

A hadtápbiztosítás megtervezésében a hadtáptörzs együttműködik az 
anyagi, technikai és egészségügyi biztosítást végző valamennyi szolgálat
tal, valamint a harctevékenységek előkészítését, szervezését és tervezését 
végző - szűkebb értelemben vett - összfegyvernemi törzzsel. A maga
sabbegység harctevékenysége hadtápbiztosítása tervezése során kidolgo
zott számvetések főbb adatait a magasabbegység hadtápbiztosítási tervé
ben rögzítik. A hadtápbiztosítási terv a harchelyzettől és a lehetőségektől 
függően különböző mélységű tartalommal, a kapott feladat végrehajtásá
nak időszakára (a harcnapokra) a parancsnoknak a harc megszervezésére 
és végrehajtására hozott elhatározásával szoros összhangban készülhet. 

A hadtápbiztosítási terv alapvető okmány, alapul szolgál a hadtáp
parancs (intézkedés) kiadásához és a harc során a hadtápbiztosítás terv
szerű végrehajtásához, valamint a szükséges rendszabályok pontosításá
hoz. A tervvel szemben általában olyan követelményeket támasztunk, 
hogy adjon yálaszt a végrehajtás „hogyan"-jára, módszerére, legyen ope
ratív, könnyen érthető, áttekinthető. 

Összegezésképpen megállapíthatjuk tehát, hogy a hadtápbiztosítás 
megtervezése - ezen belül a hadtápbiztosítási terv elkészítése - a had
tápvezetés megvalósításának egyik központi kérdését képezi. 

A hadtápbiztosítás tervezésének tapasztalatai és jelenlegi főbb prob
lémái. 

Az utóbbi évek jelentős gyakorlatainak összegezett tapasztalatai alaP
ján arra a következtetésre jutottunk, hogy a hadtápbiztosítás gyors, ope
ratív és megfelelő tartalmú tervezésének a hadtápbiztosítási terv tartal
mi és formai követelményei egyértelműségének hiánya, a tervező munka 
módszereinek kiforratlansága, lényeges akadályát képezi. Ennek követ
kezménye, hogy a parancsnok hadtáphelyettesek a hadtápbiztosítás ter
vezésében a formai és tartalmi kifejezést különbözően értelmezik. Véle
ményem szerint a kialakult helyzet okát a hadtáptisztek katonai, szakmai 
felkészültségének nagymérvű differenciáltságában és a különböző terv
készítési „irányzatok" sokaságában kell keresni. 

A korszerű harc követelményei, a szervezeti és technikai feltételek, 
valamint a káderállomány felkészültsége alapján annak látszik szüksége, 
hogy egy olyan általánosan elfogadott és továbbfejleszthető tartalmi, for
mai és módszertani követelmény kerüljön kiadásra, amely az előbb em
lítettekre vonatkozóan a lényeges kérdések meghatározása mellett, a lét
rejövő bonyolult helyzeteloben is biztosítja a tervező állomány alkotó 
tevékenységének hatékony megvalósítását. Ne gondolati restségre, hanem 
kezdeményező és korszerű elhatározásokra ösztönözzön. 

A jelentkező szűk keresztmetszetek elemzése alapján általában arra 
a következtetésre juthatunk, hogy a hadtápbiztosítás tervezésében jelen
leg felmerülő valamennyi probléma a tervezéssel szemben támasztott kö
vetelmények értelmezésének, a tervező munkacsoport célszerű kialakítá
sának, a tervező okmányok operativitása biztosításának és a tervező 

munka mechanizmusának kérdéseire vezethető vissza. 
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Vizsgáljuk meg röviden melyek azok a tényezők, melyek a hadtáp
biztositás tervezésében tapasztalható főbb akadályozó tényezők: 

A gyakorlatban - két végletként - sokan még a főbb adatok ki
munkálásáig sem jutnak el, mások egy olyan adattömeget próbálnak ösz
szeállítani, amire eleve képtelenek. Mindkét véglet a tervezés alapvető 

kérdéseinek elmulasztását, egyrészt a hadtápbiztosítás rutinra alapozott 
végrehajtását, másrészt a tervkészítés feleslegességének érzetét eredmé
nyezi. Az előbbivel rokon probléma a lőszerellátás tervadatainak a szük
ségestől részletesebb felsorolása. Egy csapatg::,,akor!aton azt tapasztaltuk, 
hogy a szabályzatok által előírtakat figyelmen kívül hagyták és a „saját" 
tervadatokon túl elmulasztották az elöljáróra és az alárendeltekre vonat
kozó feladatok rögzítését. Ez részben abban nyilvánult meg, hogy az elöl
járó által meghatározott - a magasabbegység hadtápbiztosítását alapve
tően befolyásoló - adatokat (MAA manővere, AP-ok, stb.) nem tüntették 
fel, részben pedig abban, hogy elnagyolták az alárendelt hadtápalegységek 
és a csapatok részletes (egyenként kiemelt) hadtápbiztosításának terve
zetét. 

A hadtápbiztosítás komplex jellegének, valamint az ismert elveknek 
figyelmen kívül hagyásával egyes esetekben nem hoznak létre a PK 
HTPH (HTP TÖF) vezetésével a hadtáp szolgálati ágak és a hadtápbiz
tosítás végrehajtásában résztvevőkből tervező csoportot. Sok esetben, bár 
van erre vonatkozó elgondolás - a tervezés különböző igényű időszakai
ban - nem történik meg a tervező csoport állományának a tervezés igé
nyéhez való rugalmas hozzáigazítása. Hasonlóképpen nehézkesen alakul 
ki, hogy a csoport teljes, vagy részleges állománya mikor, melyik vezetési 
ponton tartózkodjon. 

A tervező munka kifejezését biztosító okmányolásban sok az öncélú, 
formális elem. Nem jellemző eléggé az összevont számvetési egységek, 
mutatók alkalmazása. Gyakorta előfordul, hogy több órás „tervező mun
ka" után sem adnak feleletet a tervek a hadtápbiztosítás alapvető rend
szabályaira, miként való megoldására. Emellett a tervokmányokban sok 
,,tényadat", vagyis „nem tervezett" adat található. 

Előfordult például a „LA VINA" gyakorlaton, hogy a hadtápbiztosí
tási terv 12 órai tervező munka után sem volt alkalmas arra, hogy az 
alapvető feladatok megoldásának „hogyanjára" választ adjon. 

Nem teljesen egyértelmű, hogy a hadtáphoz nem tartozó szolgálati 
ágak biztosítási terveiből mely adatokat kell a hadtápbiztosítási tervben 
feltüntetni. Az „URAL" fedőnevű gyakorlaton a tervkészítés kellő időben 
történő végrehajtását a hadtápbiztooítás tervezésében résztvevők adatszol
gáltatásának határozatlansága, illetve ötletszerűsége akadályozta. 

Amióta - a korszerű követelményeknek megfelelően - lerövidült 
a harc előkészítésére fordítható idő, a parancsnoki munka általános ér
vényű logikai sorrendje és a feladatok tartalma bizonyos fokig „elsor
vadt". Ennek következményekéPpen az ehhez kapcsolandó tervkészítés 
mechanizmusa sok esetben leszűkült 1-2 vezető (PK HTPH, TÖF) sze-" 
mélyes tevékenységére. A tervezés formális vonásai kerültek előtérbe és 
a rutinmegoldások váltak sok esetben jellemzővé. 
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A tervező munka feltételeinek nem megfelelő kialakítása folytán 
sok esetben nincs biztosítva a parancsnok elhatározásán alapuló kölesö
nös adat-áramoltatás és adatfeldolgozás. Adatok hiányában a tervezés 
késve indulhat meg, vagy sok esetben akadozik, esetenként az „elkép
zelőképesség"-re épülhet. A tervezést érdemileg végző parancsnokok fel
készítésétől sok esetben elmarad a ,,segédállomány" (tts.-ek, rajzolók, stb.) 
felkészítése. 

A hadtápbiztositási terv célszerű tartalmi és formai követelményei. 

Szabályzataink előírják, hogy a maga.sabbegység hadtápbiztosítási 
tervét minden esetben térképen és csatolt, táblázatos részletterveken kell 
kidolgozni. Alapelvként rögzíthető, hogy a térképen csak a „rajzszerű
ség''-et követelő, a térképen jól kifejezhető tervfeladatokat, valamint in
tézkedések alapját képező adatokat szükséges feltüntetni. Különösen al
kalmas a térkép a tervezett tevékenység dinamikájának (pl. milyen pont
ról, hová szállítok, a sebesültek kiürítése honnan-hová történik, stb.) áb
rázolására. 

A térképhez csatoltan - annak szerves részeként - általában a 
hadtápbiztosítás alapgondolatát (elgondolását), vagyis a tervezett tevé
kenység „elképzelt végrehajtását" szövegesen, az anyagi, egészségügyi, 
szállítási, stb. részterveket táblázatos formában célszerű elkészíteni egy 
példányban a harc előkészítése, a szükséges előrevonás és az első harcnap 
időszakára, majd naponta továbbfejleszteni a hadosztály további felada
tainak m•gfelelően. 

Alapvető követelmény, hogy a hadtápbiztosítás alapvető mutatói és 
keretei kerüljenek tervezésre a PK elhatározásával összhangban. A rész
letesebb tervezést a szolgálatiág-vezetők végezhetik el é.s rögzíthetik szám
vetéseikben. 

A terv-térkép ábrázolt részén célszerű az elöljáró ellátó bázisait 
(MAA-t, MAAR, KA, AP, stb.) az elöljáró által meghatározott KGU-at 
(utakat), polgári és katonai kórházakat és vezetési pontokat, valamint a 
szállítások és az egészségügyi kiürítés dinamikáját feltüntetni. 

A térképen célszerű megtervezni a saját és alárendelt hadtáptörzsek 
é.s alegységek tervezett elhelyezkedését, illetve manőverét, az után- és hát
raszállítási útvonalakat (kerülőutakat); a hadtápbiztosítás érdekében lé
tesítésre kerülő anyagátadó pontokat és az igénybevételre tervezett léte
sítményeket, bázisokat (hadszíntéren található raktárakat, készleteket, ja
vító pontokat, stb.), vízellátó központokat, MA-okat, stb.; a szállítások 
irányát és távolságát; az egészségügyi kiürítés fő irányait, eszközeit és 
a vezetési pontok helyét. A parancsnoknak a harctevékenységre hozott 
elhatáro:oásából a legszükségesebb elemeket, vagyis. a sávhatárokat, a 
meghatározott feladatokat, az egyes léposőkbe beosztott csapatokat, a 
második lépcső harcbavetési terepszakaszát és a vezetési pontok helyét 
szintén fel kell tüntetni. 

A térképhez csatoltan célszerű kidolgozni a következő tervrészleteket: 
- ELGONDOLAS a hadosztály előrevonásának és az első harcnap 

feladatainak hadtápbiztosítására a kapott feladattól függően (az „Elgon
dolás" a későbbiekben részletesen kifejtésre kerül); 
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- a hadtáp lépcsőzésének** és az ellátási utaltság (aeg.-ek másik 
egységhez, illetve AP-okhoz utalása) tervét; 

- az anyag biztosítás tervét; 
- a szállitások végrehajtásának tervét; 
- az egészségügyi ellátás és kiürítés tervét; 
- a maga.sabbegység hadtáphíradás tervét; 
- a magasabbegység hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védel- • 

mének, valamint őrzésének és védelmének tervét. 

E résztervekhez célszerű okmánymintákat előkészíteni. Azonban is
mételten ki kell hangsúlyozni, hogy az előre elkészített részletterv minták 
nem jelentik a sablonokban való gondolkodást és tervezést, hanem az 
adattervezésre vonatkozó esetenkénti elgondolás kialakításának gyorsítá
sát szolgálják. 

A hadtápbiztosítási terv tartalmi jellemzőjeként döntő, hogy az egyes 
feladatok végrehajtására operatív választ adjon. Különösen alkalmasak 
az ellátottság, az igénybevétel mérve stb. kifejezésre az összevont, ope
ratív %-os mutatók. 

Valamennyi olyan információt, amely nem a hadtáp megszervezésére, 
a hadtápbiztosítás végrehajtására és a hadtáp vezetésére vonatkozó terv
adat, vagyis viszonylag „állandó" (például szervezési adatok, tájékoztató 
leírások stb.) a tervben nem célszerű feltüntetni. Ezeket a PK HTPH 
(törzs) adattárába kell felsorolni. 

A szolgálatiág-vezetők munkatérképei és számvetései a terv' fő muta
tóit részletesen (lebontottan) kell hogy tartalmazzák. Ezek módszertaná
val való foglalkozást a jelent tanulmány terjedelme nem teszi lehetővé. 

A hadtápbiztosítás elgondolása tartalmazza minden esetben a maga
sabbegység parancsnokok elhatározásának megfelelően: 

- a hadtáp fő erőkifejtésének meghatározását, ezen belül azokat a 
feladatokat, amelyekre a fll figyelmet kell fordítani; 

- a hadtápbiztosítás nagybani rendjét és sorrendjét (hadtápbiztosí
tás alapgondolatát); 

- a fő erőkifejtésnek és a hadtápbiztosítás alapgondolatának megfe-
lelően a hadosztályhadtáp csoportosítását; 

- a hadtápvezetés rendjét; 
- a hadtápbiztosítás főbb mutatóit. 

A helyes elgondolás kialakítását a PK HTPH megfelel/len végrehaj
tott feladattisztázása, és helyzetmegítélése véleményem szerint nagymér
tékben segíti elő. 

A hadtáp lépcsőzését mutató táblázaton arra célszerű választ adni, 
hogy az egyes hadtáplépcsőknek ki a parancsnoka, mennyi gépjármű és 
anyag van a lépcs/lkbe beosztva, valamint milyen hosszúak az oszlopok. 

Az ellátási utalások című táblázat a parancsnok erőelosztásra hozott 
elhatározásának megfelelően, egyrészt a csapatoknak az egyes anyagát-

u Ennek elkészítésével megszüntethető a tervtérképen eddig sematiku
san, rajzban kialakított hadtáp menetrend készítése. 
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adópontokra történő utalását, másrészt az ellátásra utaltak és az ellátás
ért felelősek felsorolását, valamint az utalás tartamát tartalmazza. 

Az anyagi biztosltás terve alárendelt csapatonként foglalja magába 
- csak javadalmazásban - az anyagváltozásokat (van, fogy és lesz) ja
vadalmazásban és tonnában a biztosítható feltöltés mérvét, ahol a tonna 
adatok összesítése egyben a szállítási feladat volumene. A tervet hagyo
mányos fegyverek alkalmazása esetén általában a tömegpusztító fegyve
rek mellett vívott harctevékenység szükségletének megfelelően célszerű 
elkészíteni a szöveges részben utalni a biztosítás volumenének különbsé
gére. 

A szállltások biztosításának számvetésében az egyes tagozatokban, 
illetve tagozatok között tervezett szállítások volumenét és a megoldás 
módját célszerű feltüntetni. Az anyagi biztosítás tervéhez hasonló mód
szerrel a kettős tervezés adatait is célszerű kifejezésre juttatni. 

Az egészségügyi biztosítási számvetésben a különböző fegyverek be
hatása nyomán várható veszteségeket célszerű tervezni, táblázatban is ki
fejezni, hogy a harc egyes időszakaiban mely alárendeltekre kell a fő 

figyelmet fordítani és ehhez mi a rendelkezésre álló segélyhelyek célszerű 
alkalmazási rendje. A kiürítési számvetés választ ad arra, hogy az egyes 
tagozatok különféle eszközeivel hogyan lehetséges a sebesültek és bete
gek kiürítése. 

A hadtáphíradás terve tartalmazza a vezetési pontok közötti rádió
híradás rendjét, a híradóeszközök elosztását, a vez.etékes és rádiórelé irá
nyokat és kerülő irányokat, valamint a mozgó összeköttetés eszk:öz.eit és 
rendjét. 

A hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmének, valamint őr
zésének és védelmének terve választ ad arra, hogy a hadosztályhadtáp 
egyes lépcsői és az alárendeltek milyen főbb követelmények, valamint le
hetőségek felhasználásával szervezzék meg és hajtsák végre ezirányú fel
adataikat. 

A hadtápbiztosítási terv készítésének célszerű mechanizmusa (egy-
változat). 

A hadtápbiztosítási terv elkészltését: 

a) a tervezés előkészítésére; 
b) az operatív tervezésre (a tervezés 1. üteme); 
e) a részletes tervezésre (a tervezés II. üteme); 
d) a terv pontosítására és további tervezésre (továbbfejlesztésre), 

célszerű felosztani. (Az együttműködés „modell"-jét a későbbiekben váz
latosan kifejtem.) 

A felosztás csak a módszeres tárgyalás megkönnyítésére jogos, mert 
köztudott, hogy a tervező munka fenti szakaszai nem választódnak el me
reven egymástól, hanem éppen a párhuzamosan történő megoldásuk a 
jellemző. 

a) A hadtápbiztosítás tervezésének előkészítése (helyzetismeret, had
tápfelderítés, kölosönös tájékoztatás, stb.) állandóan folyik, azonban konk-
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rét kezdete az elöljárók (katonai, szakmai) parancsának, intézkedésének 
(előzetes intézkedéseinek) vételétől számítható és a szükséges helyzet és 
adatismeret, valamint a tervező munka személyi, technikai és anyagi fel
tételeinek biztosítását jelenti. 

b) Az operatív tervezés során a PK HTPH-ek már a feladatok meg
ismerésétől kezdődően, a parancsnok előzetes (nagybani) elgondolásának 
birtokában - a pavancsnok elhatározásának kialakításával párhuzamosan 
- meg kell kezdenie a szükséges személyek, elsősorban az operatív cso
port bevonásával a hadtápbiztosításra vonatkozó elhatározása kialakítá
sát. Ez a tevékenység egyértelműen a hadtápbiztosítási terv elkészítésé
nek ,,közvetett'' kezdetét jelenti. 

A PK HTPH elhatározásának célszerű logikai felépítése 
a következő: 

1. Elgondolás a hadtápbiztosítás megszervezésére, végre
hajtására és a hadtápvezetésre. 

- A hadtápbiztosítás végrehajtásának alapgondolatát. 
- A kapott parancsok alapján hol, mire fordít különös 

figyelmet, hogyan összpontosítja az erők, eszközök zömét. 
- Az anyagi és egészségügyi biztosítás rendjét, sorrend

jét és fokozását. 
- A hadtáp erők és eszközök csoportosítását, alapvető 

feladatait. 
- A vezetés rendjét és alapvető követelményeit. 

2. Feladatok. 

- A hadosztály hadtápalegységek részére szükséges fő 
feladatok. 

- Az alárendelt hadtáptörzsek és alegységek részére 
szükséges feladatok. 

- A feladatszabás az intézkedések kiadásának és együtt
működési feladatok megoldásának sorrendje és módszere. 

- Kinek, mikor, milyen fontosabb intézkedések kiadása 
szükséges?; Együttműködési feladatok a hadosztály hadtáp
szolgálatán belül, továbbá az elöljáró a megerősítő, valamint 
a szomszédos hadtáptörzsekkel és alegységekkel 

A hadtápbiztosítás koordinált, hatékony tervezése helyes elhatározás 
nélkül nem valósítható meg. A PK HTPH ezen keresztül képes alkotó 
módon meghatározni a kapott feladat hadtápbiztosltásának leghatéko
nyabb módozatait .és formáit. A párhuzamos munkavégzés megköveteli, 
hogy a PK HTPH és segítői - a hadtáp operatív csoport - ezekben az 
időszakokban általában a H-on végezzék munkájukat. A tervező munka 
tartalmát ebben az időszakban a :,nagybani" operatív szükségleti adatok 
kimúnkálása és ezeknek a lehetőségekkel való összehasonlítása képezi. 
A nagybani hadtápelgondolás birtokában a PK HTPH legfontosabb fel
adata az, hogy a PK elhatározásának végleges kialakítása előtt jelentést 
tegyen és biztosítsa a szükséges hadtápbiztosítási rendszabályok anyag-
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feltöltés, hadtáp lépcsőzése a menetrendben, vagy harcrendben, stb.) ,,be
építését'' a parancsnok elhatározásába. 

A javaslattétellel egyidőben a parancsnokkal megtörténik a kapott új 
feladat végrehajtása során várható harccselekmények jellegére, módsze
rére vonatkozó „véleménycsere", valamint ezek várható hatásának szám
bavétele a hadtápbiztositás lehetőségeinek alakulására. A felsorolt veze
tőtevékenység nagyobbrészt a tervezés megfelelő alapjainak kialakítását 
szolgálja. 

A párhuzamos tevékenységet a hadtáp operatív csoport és HVP kö
zött is meg kell valósítani. lsppen ezért a paracsnok elhatározásának ki
alakítása közben - a hadtápbíztosításra vonatkozó elhatározás jóváha
gyása előtt - már el kell juttatni a HVP-re az új harcfeladat hadtápbiz
tosítására kialakított elgondolás lényegét, melyet a HVP-on tartózkodó 
HTP TÖF a tervezés (az előtervezés és a tájékoztatás, valamint a hadtáp 
felkészítése) beindításához használ fel. 

A tervezésnek az első ütemben a PK HTPH munkatérképén össze
vont, operatív módszerekkel számított adatokat kell kimunkálni - kis 
táblázatok alkalmazásával -, melyek az előzőekben felsorolt elhatározás 
alapjául kell, hogy szolgáljanak. 

Ezt a munkafolyamatot a PK HTPH-nek úgy kell „időzíteni", hogy 
a PK igényének megfelelő időben - képes legyen alkotó módon javasla
tot tenni a hadtápbiztosítás főbb rendszabályaira (Csapathadtáp Utasítás). 

Annak ellenére, hogy a hadtápbiztosítás rendjének s:aabályozása a PK 
részéről lényegében elhatározásának (harcparancsa) kihirdetésekor (kiadá
sakor) történik, a PK HTPH a hadtápbiztosítás rendjére vonatkozó javas
lattétele után célszerű, ha szűk csoportjával a HVP-ra távozik a hadtáp
biztosítás tervezésének intenzív végrehajtására. 

Amennyiben a kedvezőtlen körülmények kapcsán további lényeges 
változások várhatók a PK elhatározásának aJakításában, vagy a PK elha
tározásának kihirdetése rövid időn belül történik, oélszerű az a módszer 
is, mely szerint adott időre a PK HTPH (de a szükségesnél nem előbb és 
nem később) a HTP TÖF-öt a H-ra rendeli és részére ismerteti a hadtáp 
elhatározás lényegét és a tervezés végrehajtására vonatkozó követelmé
nyeit, azzal az igénnyel, hogy a HVP-ra haladéktalanul visszatérve kezdje 
meg a tervezést a szükséges személyek bevonásával. 

A tervezés és az intézkedések kiadásának párhuzamosan történő vég
rehajtása ebben az időszakban már kifejezésre keII, hogy jusson. A PK 
elhatározásának (harcparancsának) kihirdetésére, vagy a feladatok Iejut
tatására berendelteket minden esetben fel kell használni a H-on - a 
hadtápbiztositásra hozott elhatározás, a tervezés úgynevezett I. üteme 
alapján készített előzetes hadtápintézkedések lejuttatására is. 

e) A hadtápbiztosítási terv részletes kidolgozásának kezdete (tervező 
munka II. üteme) a hadtápbiztosításra hozott elhatározás kihirdetésétől 
számítható. A kihirdetésen minden szolgálati ág (szerv) képviselőinek 
részt kell venni. Az utóbbiak a PK HTPH elhatározásából (előzetes 
együttműködés eredményeképpen) azokat a rendszabályokat veszik tudo
másul, amelyek végrehajtása a hadtápbiztosítást végző valamennyi szerv 
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részére kötelező. Egyben és ugyanakkor megismerik a hadtápbiztosítás 
teljes keresztmetszetét. 

Célszerű, ha a terv készítését minden esetben a PK HTPH (TÖF) 
közvetlenül irányítja, míg a terv készítésének manuális részét (és a raj
zoló, gépíró irányítását) a hadtáp tervező-szervező tisztre célszerű bízni. 

A terv kidolgozása során egy sor módszerbeli fogást érvényre kell 
juttatni: a tervezés végrehajtására célszerű egy tervező csoportot előre 
kijelölni és részére közös munkahelyet biztosítani; megfelelő rendszabá
lyokat (elkülönítés - őrzés) kell foganatosítani a tervező csoportnál a 
hadosztály tervezett harci alkaJrnazását felderítő adatok titkos kezelé
sére; a hadtáp megszervezésére vonatkozó adatokat - a PK HTPH mun
ka térképéről - először csak halvány vonásokloal kell felvázolni; meg kell 
követelni az egyes szolgálati ágak által előkészítésre kerülő anyagellátási 
számvetéseknek a szállító szolgálatvezetővel történő koordinálását. A terv
re a PK HTPH (TÖF) által előzetesen jóvá nem hagyott adat nem ke
rülhet. 

A terv elkészítésének határidejét úgy célszerű meghatározni, hogy 
ez előtt a PK HTPH még egyszer végre tudja hajtani a tervezésben részt
vevők bevonásával a tervadatok egyeztetését. A tervet jóváhagyásra tör
ténő jelentés előtt a PK HTPH köteles aláírni. 

d) Az elkészített és jóváhagyott hadtápbiztosítási tervet - mint a 
hadtápbiztosítás végrehajtásának alapjául szolgáló tervokmányt - a 
harccselekmények folytatása során következetesen pontositani (módosí
tani) kell. 

A pontosítás alapját; a harccselekmények elképzelt lefolyásától alap
vetően eltérő események, az ellenség tömeges csapásainak következmé
nyei és az anyagi, szállító, egészségügyi, technikai eszközökben bekövet
kező veszteségek képezik. A javadalmazások súlyadatait 25"/o-nál na
gyobb csökkenés esetén a szakmai elöljáró engedélyével általában meg 
kell változtatni. 

A pontosítást (módosítást) egy harcnapon általában 1-2 esetben cél
szerű koordináltan végrehajtani úgy, hogy az utolsó módosítás az alá
rendeltek napi összefoglaló jelentéseinek értékelése után történjen. 

A „megkezdett" hadtápbiztosítási tervet a hadosztály egy hadsereg 
hadműveletben történő alkalmazása idejére célszerű folyámatosan naponta 
,,továbbvezetni'', vagyis a következő harcnapok hadtápbiztosításának ter
vezését naponta végrehajtani. A folyamatos, naponként továbbfejlesztett 
tervet - naponként - ismételten jóvá kell hagyatni a parancsnokloal. 

Az új harcnapokra történő hadtápbiztosítás tervezését az előző nap 
18.00 órakor célszerű megkezdeni, olyan számvetéssel, hogy például a 
harc 2. napján megkezdett 3. napra szóló tervezés időszaka „a 3. nap kez
detére megalakítandó készletek létrehozásának időpontjától a 4. nap kez
detére megalakítandó készletek létrehozásának időpontjáig" terjedjen. 

Az ilyen igénnyel végzett tervezésre a hadtápbíztosítás folyamatos 
végrehajtását irányítóktól elkülönített tervező csoportot célszerű · újból 
létrehozni a HTPH TÖF vezetésével. A tervező csoport esetenként na-
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gyobbrészt megegyezhet a H-on tevékenykedő operatív csoport állomá
nyával. 

A következő napi hadtápbiztosítás tervezésének alapját értelemsze
rűen a parancsnok elhatározása, a hadtápbiztosítás alapvető rendszabá
lyaira az elöljáró seregtest PK HTPH naponta kiadott hadtápinté:okedése 
és a hadtáp erők, eszközök tényleges lehetőségei (kapacitás szintje) képe
zik. A következő napi hadtápbiztosítás tervezését a csapatok napi össze
foglaló jelentéseinek ismerete nélkül el kell kezdeni. A napi hadtápbizto
sítás tervezését a következő harcnap kezdetéig be kell fejezni és párhu
zamosan az intézkedéseket ettől az időponttól 3-4 órával előbb az egy
ségek HVP-ira le kell juttatni. 

Röviden a „kettős tervezés" megvalósításának módszeréről. A terv
térképen és táblázatokon kialakított részeinél úgy célszerű - operatíven 
- a hagyományos és tömegpusztító fegyverek viszonyai között folytatott 
harctevékenység hadtápbiztositását tervezni, hogy alapváltozatként a 
,:rosszabbra" (a tömegpusztító fegyverek viszonyai közötti tevékenységet 
alapul véve) tervezünk és a tervben kitérünk a másik biztosítási mód mu
tatóira is. A táblázatok. anyagfajtánként kettős rovattal történő elkészí
tése riem szükséges és célszerűtlen. 

A tanulmány - a hadtápbiztosítás tervezésének módszertana - a 
csapathadtápban e téren jelenleg meglevő nem megnyugtató helyzet fel
számolásának elősegítése igényével készült. A tervek tartalmi, formai kö
vetelményeinek kifejtésén túl különös figyelemmel kerültek tárgyalásra 
á tervező munka módszerei. 

Mivel a tanulmány a tervező munkában jelenleg meglev.ő lehetősé
gek figyelembe vétele mellett kívánja az előrelépést szolgálni - nem 
foglalkozik a vezetésgépesítés meglevő perspektivikus kihatásával. 

ELGONDOLAS. 

a hadosztály előrevonása és első harcnapi feladatai badtápbiztosítására 
(változat) 

a) A parancsnok elhatározásának megfelelően a hadosztály hadtáp fő 
erőkifejtését az előrevonás során: a 14. rakétaosztály és az első lépcső
ben menetet végrehajtó 25. hk., 28. és 29. gl. ezredek folyamatos feltöl
tésérEe, rövid időn· belül menetből történő harcbalépésük biztosítására 
fordítom. 

b) Az előrevonás és az első napi támadó harc hadtápbiztosítása alap
vetően a csapatok által szállított készletek, az előrevonás űtvonala és az 
országhatár közelében az elöljáró által kijelölt honi bázisok és polgári 
kórházak, a csapatok saját szállító eszközei és az előrevonás idejére meg
erősítésül adott hajtóanyag szállitó járművek felhasmálásával történik. 
A folyóátkelés hadtápbiztosítása a csapatok saját erőivel és eszközeivel 
történik. 

Az ellátás sorrendje: rakétaosztály, első lépcsők, tüzércsapatok. A tá
madó harc során a csapatok feltöltése valamennyi lőszerfájtából folya
matosan, más anyagfajtákból - rendkívüli igényeket kivéve - a nap 
végén az előbbiekben felsoroltl'k részére, a hadosztály két irányában lét
rehozásra kerülő anyagátadópontján történik. 
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c) Az előrevonás során a hadosztályhadtáp két lépcsőben, két menet,. 
vonalon, az első lépcső ezredek mögött kerül előrevonásra, úgy hogy a 
14. eü. z. a hadtáplépcső előtt 4 km-rel, a 28. gl. ezred mögött folytatja 
menetét. A hadosztály harcbalépéséhez a hadosztályhadtáp két lépcsőben 
zárkózik fel. 

Az első harcnapi sérültek kiürítéséhez, az első lépcső egységek SH-i 
az eü. z. kiürítő eszközeiből megerősítésre kerülnek. A megerősítő eü. 
o.-ot elsősorban tömegpusztító gócok felszámolásában való részvételre 
tartalékolom. 

d) A HVP - az előrevonás során - önállóan menetel a H után, a 
PK HTPH szűk operatív csoportjával a H-al mozog. A támadás kezdetére 
és a harcnap során a HVP szűk vezetési csoportja híradóeszközökkel a H 
közelében felzárkózik és a vezetést innen valósítja meg. 

A vezetési pontok, a rakétaosztály és az első lépcső csapatok HVP-i 
között biztosi1Jani kell a feszes összekötő tiszti szolgálatot. 

e) Az előrevonás során az átlag 0,9 javadalmazás kerekes és 1,2 
javadalmazás lánctalpas járművek utáni fogyasztást az átlag szállított 1,95 
javadalmazás, illetve 2,4 javadalmazás hajtóanyagból képesek a harcba
lépésig biztosítani a járműveknél átlag 1,05 javadalmazás, illetve 1,2 ja
vadalmazás hajtóanyag lesz. 

Napi átlag 0,7 javadalmazás tüzér aknavető, valamint 1,0 harckocsi
lőszer fogyasztás 400/o-át a harcnap második feléig után kell szállítani. 

Az első harcnap során a mintegy 37 OOO tonnakilométer szükséglet,. 
bői hadosztály 75, a csapatok 250/o-ot biztosítanak. 

A várható, mintegy 1850 sérült kórházakba történő hátraszállításához 
átlag napi két fordulóval számítva, mintegy 900 fő kiürítő kapacitás van, 
így a kiürítésbe az általános rendeltetésű szállító járművekből jelenté
keny igén:,,bevétellel kell számolni. 

I. ÜTEMBEN 

PK HTPH koordináló feladatainak tartalma 

A PK HTPH a hadtápbiztosításra vonatkozó elhatározásához adatok 
szolgáltatását igényli a segítőitől, másrészt adatokat biztosít részükre. 

Adatok biztosítása az elhatározás kia!akításában résztvevők részére: 

- elöljáró által biztosított ellátási források, utak, eszközök és erők; 
- az elöljáró által tervezett erő, eszköz igénybevétel; 
- PK nagybani elgondolása a harctevékenységre ; 
- a kialakult harc- és hadtáphelyzet pontosítása; 
- a feladattisztázás és helyzetmegítélés során levont következtetések 

(Csapathadtáp Utasítás, 39. pont); 
- nagybani elgondolás a hadtápbiztosításra és a hadtápvezetés rend

jére; 
- a szüloséges adatok tartalmának, az elkészítés határidejének és 

módszerének meghatározása. 
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Együttműködés modellje 
a hadtápbiztosítási terv elkészítése során 

l. ÜTEM 

Szakmai előU. pc.s. ~o EtS1j0rb pc.s.-a 

'Pk. elgondolO.Sa 

T~T. /, hdm. alo. ,; PK.HTP!,t. ~ 'PK. TECHNH. és fn.-i f.-ök 
/:,ffo:/ 

/:U PK. J.ITPH. e:lhat0rozci.a 1,2 , 
,-~--- o hodt:ópbiztoait.ciSt"a r----e 

/: j0V1'.ho9Mai:cda :/ 

Mtp. OPf'rot:iv csop- 1,,,...-------'---------~ 

!!., ÜTEH 

( TÖF. /hdm.olo. .., J 

PK. 
elho 
tar-ozasa. 

~ J:N 
IHtp.uolg.<09 voz:~-1 \ , 

7.7j1Tcchn. uol9. 

tök Hadl:ÖP.biztoail:.a• J:3:1 
~v. kOlgcilat 

1 
1 

T r•'' rúz.l4Ztc.a terw. -
1 VUo riso - t:.rvoz& • 1 Mú.,hir. vv. szolg-1 

• /:6:/ csoporttol t-1"/ 

1 
HADl'APIIIZT09ITAS1 TERV jéwaha9\j<ll:OIO PK·ol. 

Az elhatározás kialakításában résztvevők a PK HTPH részére bizto-
sítsák: 

- az anyagi biztosítás és szállítás volumenének fő mutatóit (igényt); 
- az egészségügyi biztosítás és kiürítés feladatai fő mutatóit; 
- jelentsék a levont következtetéseiket; 
- javaslataikat a feladatok megoldására és a hadtápalegységeik al-

kalmazására. 

Az együttműködés tartalma a TÖF-el (hadműveleti alosztállyal). 

Adatbiztosítás a TÖF részéről (a kialakítás során folyamatosan): 
- a várható ellenség értékeléséből levont alapvető következtetések; 
- saját harcrend felépítése1 erőelosztás és a harcrendi elemek ter-

vezett alkalmazása; 
- fogyasztási normák pontosítása; 
- vezetés tervezett rendje ; 
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- tömegpusztító fegyverek elleni védelem rendszabályai; 
- hadtápbiztosítással szemben támasztott különösen fontos követel-

mények (pl. klgs. lőszer szállítás egy adott időben); 
- hadtáp tervezett megerősítése. 

Adatbiztosítás a TOF (hdm. alo.) részére: 

- a hadtáp felépítésének rendje; 
- készletképzés lehetőségei; 
- ellátás rendje és sorrendje; 
- az egészségügyi ellátás és kiürítés lehetőségei. 

III. ÜTEMBEN 

· Az együttműködés tartalma a TOF-el (hdm. alo.-lyal) 

Az I. ütemben felsorolt kérdésekben folyamatos pontosítás a „vég
leges" adatok érvényesítése a tervekben. 

A részletes tervezésben résztvevöknek meg kell határozni: 

- raktárak, javítóműhelyek előrevonásának, elhelyezkedésének rend-
jét; 

- az utánszállitási útvonalak használatát; 
- az utánszállítások rendjét és sorrendjét; 
- a tömegpusztító fegyverek elleni védelem, őrzés-védelem felada-

tait, erőit; 
- a hadtápvezetés rendjét; 
- az alárendelt szolgálati ágak részére az anyagellátás és egészség-

ügyi biztosítás és kiürítés rendjét, sorrendjét és követelményeit. 

Vízszükséglet és a vízszállítás lehetöségeínek közlése. 

Az útbiztosítás és kiszolgálás feladataiban történő együttműködés 

pontosítása. 

A hadtápbiztosítási tervhez szükséges főbb adatok a szolgálati ágak 
részéről: 

- sérült gépkocsi és harckocsi gyűjtőhelyek tervezett települési he-
lyei; 

- javító zászlóalj tervezett mozgatásának rendje; 
- technikai javítások nagybani rendje; 
- technikai vízszükséglet (általánosan szerzett vízlelőhelyek, vízsze-

gény területek esetén); 
- az anyagellátás végrehajtását biztosító szállítási igények jelentése; 
- a vízellátás érdekében létesítésre kerülő vlznyeróhelyek; 
- ABV fegyverek elleni védelem eü. rendszabályainak egyeztetése; 

Az I. ütemben érintett kérdések részletes adatainak jelentése. 

ABV fegyverek elleni védelem eü. rendszabályaínak részletes jelen
tése. 
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