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A HADTAPBIZTOSITAS ELMÉLETE 
----

A légi hadsereg hadtápbiztasítása a front támadó 
hadműveletében 

D a m ó L á sz l ó ezredes 

A korszerű háború valamennyi haderőnem együttes alkalmazását 
követeli meg, ezért célszerű, ha néphadseregünk tiszti állománya a szá
razföldi csapatok alkalmazásával, hadtápbiztosításával kapcsolatos isme
retei mellett bizonyos tájékozódó jellegű ismereteket is szorez egyéb 
haderonemek ,aJkalmazási, hadtápbiztosítási elveiről. 

Jelen cikk a front kötelékében működő légi had.sereg hadtápbiztosí
tásáról kíván rövid tájékoztatást nyűjtani, ezzel is elősegíteni a hadtáp
biztosítás valamennyi ágazata tiszti állományának hadműveleti gondol
kodás módját, katonai és szakmai ismereteink növelését. 

A cikkben kifejtett elgondolások, nézetek főleg szovjet elvek alapján 
kerültek feldolgozásra. 

A légi hadsereg rendeltetése, lehetőségei és lehetséges állománya 

A front állományába tartozó légi hadsereg - hadműveleti maga
sabbegység - rendeltetése a szárazföldi csapatok hadműveleteiben, azok
kal szorosan együttműködve, harctevékenység folytatása. 

Erenkívül a légi had.sereget alkalmazhatják a stratégiai légierő légi 
hadműveleteiben is. 

Működésének feltételei és jellege alapvetően a frontparancsnok c,l
határozásától, a támadó hadművelet elgondolásától függnek, éppen ezért 
a front kötelékében működő légi hadsereg feladatait a front hadműve
letének megvívására hozott egységes terv kereteiben hajtja végre. A 
front hadműveletének jellegéből, a támadó hadművelet feladataiból ki
indulva lehet ,tehát meghatározni a front légierő szerepét, annak fűgg
.vényében, hogy tevékenységét milyen feladatok jellemzil< és azokat mi
lyen hatásfokkal kell végrehajtania. 

A front hadműveletek sikeres végrehajtása igen nagymértékben függ 
a front légi hadsereg tevékenységétől, amely erőit és eszközeit figyelem
be véve képes : 

- tömegpusztitó fegyverek nagymennyiségű alkalmazására; 
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- a vegyi fegyverek és hagyomáinyos harceszkö:oök s2léles körű fel
használására, különösen mozgó célok sikeres leküzdésére; 

- az elleru,éges tömegpu~ító fegyverek, légierő, valamint tartalé
kok megsemmisítésére; 

- a front teljes sávjának szélességében és mélységében sikeres fel
derítő tevékenység folytatására. 

Különös jelentősége ,a front légi hadseregne,k, hogy a mozgó és kis
terjedelmű célok leküzdésének igen hatékony eszköze. Növeli alkalma
zásának hatásfokát, hogy az újtípusú repülők fegyverzetét alapvetően 
irányítható és nem 'irányítható rakéták roépezik. 

A légi hadsereg harcoló egységeiben vadász-, vadászbombázó, bom
bázó légierőt, szárnyas rakétákat, valamint légi felderítő egységeket ta
lálunk. 

A vadászlégierő az ellenség valamennyi repülő eszközével való harc 
legaktívabb résztvevője. Működését képes éjszaka és nappal, bonyolurn 
meteorológiai körülmények között végrehajtani. Alapvető fegyverei a 
,,levegő-levegő" rakéták. 

A vadászbombázó légierő konszerű körülmények között a front légi
erő legfőbb tűzereje, különösen nagy szerepet játszick a mozgó és kis
terjedelmű célok leküzdésében. 

A bombázó légierő az ellenség állásai és újonnan felderített atom
eszközei -elleni harc hatékony es21köze, eredményesen alkalmazható az 
ellenséges tartalékok megsemmisítésében is. 

A szárnyas II"akéták a légierő csa páismérő erejét növelik. 
A felderítő légierő az ellenségről szóló felderítési adatok biztosítá

sának viszonylag leggyorsabb, leghatékonyabb eizköze. 
Fentieket figyelembe véve láthatjuk tehát, hogy a front légierő a 

frontparancsnok ke·zében igen széles körű manőverezési lehetőségeket 
biztosíthat. 

E feladatok végrehajtására egy nyugati hadszintéren harcoló front 
légi hadseregének harcoló állományába általában 

- 2-3 vadászrepülő hadosztály, 
1-2 vadászbombázó hadosztály, 
1 bombázó hadosztály, 
2-3 felderítő ezred, 
1-2 szárnyas-rakéta e~ed, összesen 

mintegy 600-750 harci repülőgép tartozick. 

A légi hadsereg állományába - annak hadtápbiztosítására - ezen
kívül hadtáp magasabbegységek, egységek tartozhatnak, melyek állomá
nyát, feladatait a következőkben fejtem ki. 

A légi hadsereg hadtápbizt.osításának körülményei, feltételei 

A légi hadsereg hadtápbiztosításának körülményeit vizsgálva meg
állapíthatjuk, hogy azt a légi hadsereg nagy manőverezéssel végrehaj-

... ., 
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tott harctevékenysége során a személyi állomány a technikai eszközök ~ 
jelentős veszteségei mellett kell végrehajtani. Súlyosbítja a feltételeket 
a nagy területen és decentralizáltan végrehajtott település. 
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A repülőtér szükségletből kiindulva, a légi hadsereg részére ezre-
.- denként két repülőteret számítva, mintegy 40--45 repülőteret és körül

belül 10 tartalék repülőteret szükséges berendezni. Tovább bonyolítja a 
körülményeket a repülőterek egymástól és az ellátó bázisoktól való nagy 
távolsága, a repülőterek gyakori romboltsága, helyreállításuk szükséges
sége. 

Az említett bonyolult fe1tételek közötti hadtápbiztosítás fel.adatai 
igen szerteágazóak és alapvetően az alábbi tevékenységek körét ölelík 
fel: 

- a légi hadsereg magasabbegy;ségeinek, egységcinek telepítése és 
áttelepítése, repülő-műszaki biztosításának megvalósítása; 

- a hadsereg magasabbegységeinek és egységeinek anyagi biztosí
tása; 

- repülő- és gépjármű technikai biztosítás végrehaj,tása. 

A hadtápbiztosítási feladatok megoldásánalk körülményeit leginkább 
akkor érzékelhetjük, ha áttekíntjük a hadtápbiztositáshoz szükséges szer
vek nagyságrendjét és azok teljesítőképességét. 

'"~ A légi hadsereg hadtáp lehetséges állománya. 

A légi hadsereg hadtápja e sokrétű és ·bonyolult feladatok vég„ehaj
tására szűkséges, hogy a légi hadsereg magasabbegységei számának meg-

:- felelő hadtápegységgel, -alegységgel rendelkezzek, melyek a hadtáp biz
tosításához szükségesek. A legfontosabook a következők lehetnek: 

- 1-2 anyagi alap a megfelelő rnktárakkaJ., ezek: 
- 2 hadsereg lös7lel'l'aktár, egyenként mmtegy 50 vagonoo (összesen 

1600 t) teljesitménnyel. Telepítésükre egyenként mintegy 25-40 hektár
nyi terület szükséges; 

- 2 repülőüzemanyag raktár, egyenként 3000 m 3 tárolótéTrel és 
20-25 hektár területszükséglettel; 

- 2 repülő-műszaki any;agvalktár, egyenként mintegy 50 vagonos 
(800 t) teljesítménnyel; 

- 1 élelmezési any;agvaktár 25 vagonos (400 t) anyagmennyiséggel, 
mintegy 20 hektár területszükséglettel; 

- 1 ruhá,iati anyagraktár 50 vagonos (800 t) anyagmenny;iséggel, 
mintegy 15 hektár terület:szükséglettel; 

- 1 gépjármű technikai anyagraktár 25 vagonos (400 t), 
- 1 repülőtér anyagraktár 25 vagonos (400 t) teljesítménnyel. 

Az anyagi alapokat célszerű vasútállomásokra támas2lkodva, azoktól 
megfelelő távolságva telepíteni. Lehetséges azonban - vasút hiányában 
- közútra való telepítés ts. Altalában minden anyagi alap szervezeti, 
technikai és anyagi lehetőségei függvényében 1-1 részleget különíthet 
ki. 

Az anyagi alapok irányítását a légi hadseregben 1-2 anyagi alap
főnökség valósítja meg megfel„lő lttszolgáló szervekkel. Alapvető köve
telmény az anyagi alap fönökségekkel szemben, hogy azok biztosítsák az 
anyagi alapok 2 vasúti irányban történő telepítését. 
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Az anyagi alap valamennyi elemének megfelelő elhelyezéséhez -
számvetések szerint - mintegy 100-150 km' terület szükséges. 

- Repülő m{iszaki csapatok olyan számvetéssel, hogy egy vadász
bombázó, illetve vcadászrepülő hadosztály kiszolgálásához mintegy 1,5 
repülő-műszaki zászlóalj és egy műszaki utász zászlóalj szűkséges. A 
bombázó hadosztály ,kiszolgálásához a repülőterek számától és területétől 
függően merül fel az említett műszaki alegység szükséglete. 

Teljesítményét tekintve egy repülő-műszaki zászlóalj mintegy 1,5-2 
nap alatt képes egy hadműveleti repülőte,:,et berendezni vagy helyreállí
tani. Ezenkívül a műszaki csapatok állományát egy műszaki park, vala
mint egy-két álcázó zászlóalj egészítheti ki. 

Közlekedési csapatok állományába szállító repülő csapatok és heli
kopteres egységek tartozhatnak fa szállító repülők általában AN típusú 
gépek lehetnek) ezred-hadosztály nagy,ságrendben. (Egy hadosztály szál
lító kapacitása átlag mintegy 800-1000 tonna.) 

A légi hadsereghez korszerű helikopter egység is tartozhat (pl. MI-6 
helikopter ezred szállító kapacitása mlntegy 200 tonna). 

A szükséges földi szállításokat a légi hadsereg állományába tartozó 
gépkocsiszállító egységek hivatottak végrehajtani. Ezek lehetnek szállító 
ezredek, egyenként mintegy 2000 t kapacitással (600 t szilárd, 1400 t fo
lyékony anyag szállítására), valamint önálló üzemanyagszállító zászló
aljak, egyenként mintegy 800 t folyékony anyag szállítókapacitással. 

A légi hadsereg állományába tartozó javítóegységek sorába javító 
zászlóaljak, valamint önálló üzemanyagtechnikai javítószázadok tartoz
hatnak. 

A légi hadsereg állományába egészségügyi egységek, alegységek is 
tartoznak. Ezek közé 200-250 ágyas tábori repülőkórházak, 200 ágyas 
hadsereg smnatóM.um, járványegész.ségügyi laboratórium, repülóalkal
massági labocatórium1 valamint légi kiürítő ezred sorolható. 

A szilárd és megbízható összeköttetést önálló híradó alegység bizto~ 
sítja. A légi hadsereg hadtápját oxigénvonatok, te<:hnikai kiürítő század, 
vegyi alegységek egészíthetik ki. 

A légi hadsereg hadtáp meg-szervezése 

A légi hadsereg hadtápjának felkészítésére - hasonlóan a száraz
földi seregtestekhez - még békeidőben kell gondolni és egy sor kom
plexfeladatot végrehajtani. Ezek közül a legfontosabbak a következők: 

- a repülőterek előkészítése; 
- a hadsereg hadtápalegységek és -egységek működési, alkalmazási 

tervének elkészítése, annak konkrét és pontos feldolgozása és begyakor-
lása; 

- a repülőtereken az előírt anyagi tartalékok (készletek) létreho
zása és oltalmazása; 

- a hadtáptechnika előkészítése; 
- a légi hadsereg hadtápjának megszervezésével kapcso1atos kér-

désekben az illetékes katonai körnet, hadműveleti területen a szárazföldi 
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'Seregtestek hadtápszerveivel ,a szükséges együttműködés megszervezése 
a frontparancsnok hadtáphelyettes terve szerint. 

A légi hadsereg hadtápja rendszerint a front sávjában települ, mű
ködése során annak közlekedési útvonalait használhatja fel. Településre 
alapvetően a légi hadsereg repülőtérhálózatát használja fel, melyek közül 
az előretolt repülőterek a peremvonaltól mintegy 70-80, a mögöttes re
pülőterek mintegy 200 és több kilométerre települnek. 

Ennek alapján, figyelembe véve a front előretolt ,anyagi alap, vala
mint a front anyagi alap helyzetét a légi hadsereg anyagi alapok az első 
vonalaktól mintegy 150-200 km-re lehetnek. (Az előretolt és mögöttes 
repülőterek között.) 

A légierő harctevékenységének időszakában a hadsereghadtáp át
településének ütemét a csapatok előrenyomulásának. üteme, valamint a 
légierő áttelepülésének gyakorisága határozza meg. Figyelembe véve azt 
az igényt, hogy a hadtápalegységek és -intézetek minden esetben bizto
sítsák a repülő magasabbegységek manőverezéséhez szükséges anyagi, 
technikai és egészségügyi erőket és eszközöket. 

Altalános elvként leszögezhetjük, hogy a front támadó hadművele
teinek második napjától a légi hadsereg első lépc,ső magasabbegységeinek 
és csapatainak mintegy fele naponta új repülőterekre települ át. Ez azt 
jelentheti, hogy hadtápbiztosítás szempontjából naponta mintegy nyolc 
repülőteret kell berendezni azzal a számvetéssel, hogy az első lépcsőben 
két vadász és egy-két vadászbombázó hadosztály tevékenykedik, ezen
kívül a szükséges manőverezés bizitosítása is megköveteli mintegy há
rom repülőtér be<'enderesét. 

Igen fontos tehát, hogy a repülő-műszaki és egyéb hadtápalegységek 
időben áttelepüljenek, emellett megfelelő tartalékokat is hozzanak létre. 
Tartalékként azonban nemcsak repülő-műszaki és technikai alegységek 
használhatók fel, hanem az új települési hely szerinti területi parancs
nokságok által biztosított egyéb erők és eszközök is. 

A front támadó hadműveletek során a vadász- és vadászbombázó 
légierő három-négyszer, a bombázó légierő egy-kétszer települ át új 
repülőterekre. 

Igen nagy jelentőségű az áttelepülések során a légi szállitó csapatok 
(főleg helikopterek) széles körű alkalmazása. 

Az első áttelepülés általában a támadó hadművelet első-második 
napján történhet, általában a ko1·ábbi peremvonalhoz közel eső, előre 
előkészített repülőterekre. 

Figyelembe véve az adott szállítási távolságokat, valamint a hadse
reghadtáp lehetőségeit áltailános elvként megállapíthatjuk, hogy az első 
áttelepülés a hadsereg anyagi alap, valamint a hadsereg hadtápalegysé
gek áttelepitését nem teszi indokolttá. Ebben az időszakban csak a re
pülő-műszaki zászlóaljak, repülőtechnikai csapatok, valamint mktáITész
legek települnek át. 

A következő három-négy nap folyamán - amikorra a f.ront telje
síti közelebbi feladatát - és a légi hadsereg első lépcsője a peremvonal
tól mintegy 200-300 km-Te települ át, feltétlenül szükségessé válik a légi 
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hadsereg hadtáp áttelepitése is. Ebben az esetben a légi hadsereg hadtáp 
mozgó anyagi alap részlegeket hozhat létere, melyről a front hadművelet 
5-6 napjától a légi hadsereg mindennemű anyag,ellátását bi:atosítja. 

A többi raktárak, a front hadművelet 7-8 napjától felmálhámak és 
vasút helyreállításától függően vasúton, vagy pedig közúton áttelepülnek 
mintegy 350-400 km-re a peremvonaltól. Így a légi hadsereg hadtáp áts 
telepítése lépcsőzetesen történik a mindenkori közvetlen szükséglet ki
elégítését szem előtt tartva. 

Az anyagi biztosítás és az anyagi eszközök szállítása igen bonyolult 
és szerteágazó feladat és mindig függ: 

- a légi hadsereg állományától; 
- a repülések számától; 
- az anyagi eszközök fogyasztási normáitól, valamint 
- a hadművelet végére a következő hadművelet szükségleteinek 

biztosítására elroode1t készlet mennyiségétől. 

Abban az esetben, ha ,a légi hadsereg állományába 2-3 vadászrepülő 
hadosztály, 1-2 vadász!bombázó hadosztály, 1 bombázó hadosztály, 1 
front szárnyas rakéta ezred, 5 egyéb ezred (felderítő, szállitó stb.) tarto
zik; a hadsereg egy üzemanyag javadalmazása elérheti a 2000 tonnát, a 
lőszerjavadalmazás súlya (repülöbombák, rakétalövedékek és egyéb lő
szer) mintegy 600-700 tonna. 

Naponta mintegy 1,25 hadsereg bevetéssel számol'-'a, egy 10-12 na
pos front hadművelet során mintegy 12-16 had,sereg bevetéssel számol
hatunk. Ennek során figyetlembe véve, hogy egy bevetés lószerfogyasZ" 
lása mintegy 0,8 ja., hajtóanyag-fogyasztása 0, 7-0,8 ja. lehet, egy teljes 
hadművelet össz-<SZükiségletJét mintegy 15 ja. lőszer, 14-15 ja. hajtóanyag 
felhasználásban állapíthatjuik meg. 

Összmennyiségben számolva a légi hadsereg anyagú felhasználása a 
front támadó hadműve1etében hajtóanyagból 22 000-25 OOO tonna, lő

szerből 11 000-13 OOO tonna, technikai anyagból 1500-2000 tonna; mind
összesen 40 000-4 7 OOO tonna lehet. 

A következő front hadműwlet hadtápbiztositására a hadművelet 
kezdetére a légi hadseregnek az össz-szükséglet 40-600/o-ával célszerű 
rendelkeznie, ami gyakorlati1ag 8-10 hadsereg bevetését bi7Jtosító anyag
mennyiséget jelent. A készletek, tartalékok képzésénél elengedhetetlen 
továbbá a tömegpusztító fegyverek alkalmazási körülményeinek megfe
lelően, a várható veszteségek figyelembevétele, ami különböző elméleti 
számvetések, végrehajtott g),'akorlatok tapasztalatai szerint mintegy 15-
250/o lehet. 

A fenti - nagybani - számvetések figyelembevételével arra a kö
vetkeztetésre juthatunk, hogy a front támadó hadműveletében a légi 
hadsereg harctevékenységének hadtápbiztosít:ására, a lehetséges veszte
ségeket figyelembe véve mintegy 40 OOO t ,anyag keli, melynek mintegy 
45-50%-a folyékony, 50-55%-a szilárd anyag !ehet. 
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A légi hadsereg lehetséges anyagi eszközkészlete! 
és azok lépesózése 
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légi bomba ja. 3,0 1,5 3,5 7,5 
KR-180 ja. 3,0 3,0 6,0 
ra., ,,levegő-levegő" ja. 2,0 1,0 4,0 7,0 
keraszin ja. 2,5 1,0 1,5 3,5 8,5 
rep. benzin ja. 2,0 1,0 2,5 3,5 
gázolaj ja. 2,0 1,0 0,5 2,1 5,6 
gk. benzin ja. 2,0 1,0 0,5 1,7 5,2 
függ. tartály kompl. 2,0 1,0 2,0 5,0 
élelem ja. 5,0 2,0 5,0 13,0 25,0 

A szállítások végrehajtásának sikere a központi szervek, valamint 
a front által bi:lllosított anyagi es,,közök időbeni pótlásától, v,alamint a 
szállítóeszközök céhszerű felhasználásától függ nagymértékben. 

A végrehajtást jelentősen befolyásolja - bizonyos fokig egyszerű
síti - a szállítandó anyagban a hajtóanyag és lőszer magas, mintegy 
80-850/o-os aránya. Ennek megfelelően a hadsereg mo~gó anyagi alap
ról naponta mintegy 2000 t hajtóanyagot, 1000 t lőszert és 500 t egyéb 
anyagot kell l<iszállítarn. 

A tapasztalatok aZJt mutatják, hogy a front kö:oelebbi feladata vég
rehajtása során a repülőterek többsége közelebb van a hadsereg anyagi 
alapokhoz és részlegekhez, mint a repülő-technikai hados,;t;ályhoz, ezért 
a szállítandó anyag 25-30%-át a hadsereg anyagi alapról !közvetlenül 
a repülőterekre célszerű szállitarn. A szállitásokba a lehetőség szerint 
minél nagyobb mértékben be kell vonni a légi szállitó hadosztály légi 
szállítóeszközeit is. 

A front távolabbi feladata végrehajtásának: időszakában, amikor a 
hadseregtagozatban a szállitási távolság 350-400 km-re nőhet, szükaé• 
gessé válhat a légi hadsereg front szállitóes:alközökkel történő megerősí
tése mintegy napi 800 t folyékony és 600 t sziilárd anyag szállítására. 

Néhány szót a vasúti szállításokról. A légi hadsereg hadtáphiztosí
tása során a lehetőségek (vasút helyreállítása) maximális kiaknázásával 
kell a vasúti szállításokat igénybe venni. A !kialakult gyakorlat azt mu
tatja, hogy a hadműveletek előkészítő időszakában vasúti szállítóeszkö
zöket a hadsereg anyagi alapokig, illetve reszlegekig, esetenként a s2Jál
lító repülő hadosztályig történő szállításra használják fel. A hadművelet 
során a vasúti eszközök felhasmálása általában a hadsereg anyagi ala
pokig, egyes ,esetekben ,a bombázó és szállító ,légierő 'repülőteréig történ
het. 

A gépkocsi szállítóeszközök felhasználása általában az alábbi alap
elvek szerint történhet: 

- a front anyagi alaptól a légi hadsereg anyagi alapig front esz
közökkel; 

9 



- a légi hadsereg anyagi alaptól, illetve azok részlegeitől a repülő
technikai hadosztályokig a légi hadsereg hadtáptörzs terve szerint a légi 
hadsereg szállítóeszközei vel; 

- a repülő technikai hadosztály raktáraitól a repülőterekig, a repü
lőtechnikai hadosztály tervei szerint, annak eszközejvel. 

Bizonyos esetekben, ha arra feltétlenül szükség van, bevonhatók a 
felülről történő szállításba a magasabbegységek és egységek szállítóesz
közei is. 

Az anyagi eszközök légi szállítását a központi raktáraktól a légi had
sereg anyagi alapig, valamint a légi hadsereg repülőterekig katona; szál
lító légierő hajtja végre. 

A légi szállítóeszközök felhasználása a hadseregraktárakból a repülő
technikai hadosztályig csak a légi hadsereg parancsnoka utasítására (en
gedélyére) történhet. 

A légi had.s&eg részére szükséges hajtóanyag-1Szállítás meggyorsítá
sára a front eszközeivel cél.szerű tábori csővezeték kiépítése. 

A front smrnyas rakéták szállítása a központi raktámktól a hadse
regraktárak:ig és kirakó állomásokig a légierő hadtáp terve szerint vasúti, 
illetve légi szállítással, a hadseregvaktárakból a repülő-műszaki csapa
tokig a légi hadsereg hadtáp tervei alapján gépkocsi, illetve légi szállí
tással történhet. A szállítása a kirakó állomásoktól és a közeli repülőte
rektől a repülő-technikai csapatok gépkocsi szállításokkal hajthatják vég
re. A különleges tölteteket (nukleáris, vegyi) légi szállítással szállítják. 

Altalános elvként elfogadható, hogy egy szárnyas rakéta szállításá
hoz két különleges és három tehergépkocsi szükséges. 

A rakéták szállításához a hadművelet folyamán 6-8 tonna teher
birásű szállító repülőket, illetve helikoptereket haszmáJ.nak. 

A technikai hlztositásr61 

A fedélzeti és különleges technika középjavítására a légi hadsereg 
hadtápjában - napi 10-13 közepes javítási kapacitással - javítózász
lóalj működik. Ezen felül a technikai hados:otály javítóműhely kapacitása 
mintegy napi 6-7 középjavításra képes. 

A légi hadsereg összes javítószükséglete mintegy napi 24-26, egy 
front hadműveletben mintegy 260-280 középjavítás lehet. A végrehaj
tott felmérések a.m mutatják, hogy a javítási lehetőségek a szükségletnek 
<:sak mintegy 30-500/o-át fedezik, ezért célszerű, ha a front a légi had
sereget mmimum egy javító zászlóaljjal megerősíti. 

A kisjavításokat a csapatok saját erőikkel és es21közeilokel hajthat
ják végre. 

Néhány szót 
Az egészségügyi biztosításról 

A gyakorlatok tapasztalatai, valamint elméleti felmérések alapján 
megállapítható, hogy a légi had.s&eg közepes harc napi vesztesége a sze
mélyi állomány mmtegy 0,7-0,8%-a lehet, ezenkívül atomcsapások ese
tén a veszteség elérheti az 5-60/o-ot is. 
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összességében a front hadműveletben a légi hadsereg egészségügyi 
vesztesége mintegy 15"/o lehet. A sebesültek kiürítésére intenzíven hasz
nálják fel a rendelkezésre álló légi kiürítő alegységeket (a repülő tech~ 
nil<ai hadosztály, valamint a légi hadsereg hadtáp állományában levő 
szállítóeszközöket). 

A hadtáp vezetéséről 

A hadtápvezetés egyik alapvető feladata a hadtáp állandó készenlé
tének fenntartása. A hadtápvezetést a légi hadseregben a hadseregpa
rancsnok hadtáphelyettesén keresztül valósítja meg. 

A légi hadsereg tevékenységét a frontparancsnok elhatározása alap
ján végzi. 

A hadtáp munkájának megszervezése az elhatározások időbeni meg
hozatalát, a gyors feladatszabást, a hadtápbiztosítás pontos megtervézé
sét, a különböző szolgálati ágak közötti együttműködés feszes megszer
vezését, hadtáperőkkel és es7Jközökkel való ésszerű manőverezési készsé
get követel meg. 

A légi hadsereg parancsnoka a hadműveletre hozott elhatározásában 
a hadtáp részére általában a következőket határozza meg: 

- a hadsereg feladatai a hadműveletben; 
- a repülőterek helye az előkészítő időszakban és a hadművelet fo-

lyamán: 
- a hadosztályok alkalmazása a front szárazföldi csapatainak tá

mogatására; 
- hadosztályonként a bevetések száma, illetve a hajtóanyag várható 

felhasználása; 
- az anyagi eszközök lépcsőzetes biztosítása a hadművelet során a 

repülőterek áttelepülésének függvényében; 
- a repülőterek őrzésének és védelmének rendje. 

Igen fontosak a hadsereg törzsfőnök hadtáppal kapcsolatos intézke
dései, melyek közül a legfontosabbak az őrzésre-védelemre, valamint a 
híradásra vonatkozóak. 

A parancsnok hadtáphelyettes a hadsereg hadtápbiztosítását a pa
rancsnok elhatározása, valamint a fronthadtáp direktíva előírásai szerint 
szervezi meg. Alapvető kötelessége, hogy elöljáróit időben tájékoztassa 
a hadtáp helyzetéről, a feJmerült szükségletekről, valamint a hadsereg
hadtáp megszervezésével kapcsolatos kérdéseket a fronthadtáp törzzsel 
egyeztesse. 

Ismernie kell a front rakétaellátó bázli.sok (légi, szárazföldi és légvé
delmi) települési helyét, idejét, a front anyagi alapot, a frontraktárak 
helyét, melyekről a légi hadsereget biztosítják, továbbá a hadsereg ré
szére biztosított után- és hátraszállítási útvonalakat (a front sávjában), 
azok helyreállitási ütemét, a hadsereg részére kijelölt vasúti kirakó állo
másokat, a hadsereg részére biztosított anyagszállító vonatok mennyisé
gét, a hadtápobjektumok alkalmazásának rendjét, a híradás rendjét, a 
felterjesztendő jelentések határidejét, valamint a vezewsi pontok helyét. 
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A légi hadsereg hadtápvezetési pontot a harcállásponttól mintegy 
10-15 km-re telepítik, melynek működése hasonlóan történik a száraz
földi seregtestek HVP-jához. Sőt a légi hadsereg hadtápjának - annak 
ellenére, hogy sdk technikai biztosítási feladatot old meg - komplex jel
lege méginkább előtérbe kerül. 
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