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Törzsvezetési és csapatgyakorlatok hadtápbiztosításának 
tapasztalatai 

Deák Péter őrnagy 

Az elmúlt időszakban lehetőségem nyílt, hogy felügyeleti szemlék 
:során részt vegyek néhány jelentős törzsvezetési és csapatgyakorlaton 
szárazföldi magasabbegységeink egynémelyikénél. Ilyen minőségben lehe
tőségem volt arra is, hogy az egész gyakorlat általános áttekintése mel
lett mégis nagyobb figyelmet szentelhessek az engem személy szerint 
legjobban érdeklő problémának, a hadtáp vezetésnek. 

Nem célom, hogy gyakorlatonként „értékeljem" a hadtáp törzsek 
munkáját, pusztán a tapasztalatok alapján levonható néhány általánosít
hatónak ítélt következtetésemet indokolnám. 

A vezetés megszervezése, a vezetési pontok 

A hadtáp vezetése egységes vezetési pontról - HVP-ról - történik, 
tehát az összes hadtáp bizrtosítási ág felelős vezetői és törzsei innen 
irányítják alegységeiket. A hadtáp vezetési pont elhelyezésében, telepí
tésében, a belső tevékenység és a forgalom megszervezésében az ezred 
és hadosztály hadtáp törzseknek igen nagy tapasztalatuk van. Úgyszól
ván minden törzsnél találkoztam olyan személlyel, akinek ez már „Szak
májává" vált és a rutinnak megfelelően a vezetési lépcső mozgatása is 
gyorsan, rejrtetten tö,rbénil<. A legnagyobb probléma a HVP bi7Jtosítása 
területén mutatkozik. A hadosztály hadtápvezetési pontnál gyakran 
papírízüek, gyakorlatban nehezen aktivizálhatók az őrzés-védelem tervei. 
A megszervezett harci alegységek passzívak, nincs felelős vezetőjük, nem 
tisztázott, hogy a törzs tisztjei milyen mértékben vesznek személyesen 
részt a vezetési pont elleni támadás elhárításában. 

Annak ellenére, hogy a hadtápvezetési pontról történik valamennyi 
hadtáp biztosítási ágazat szolgálatainak vezetése, hogy a HVP parancsnoka 
mindenütt egyértelműen a parancsnok hadtáphelyettese, mégsem valósul 
meg következetesen a vezetés egysége a HVP-on belül, az irányító tevé
kenység még nagyon sok esetben szolgálati áganként egymástól veszélye
sen és érthetetlenül elkülönítve valósul meg. 

A vezetés decentralizáltsága képtelen helyzeteket is produkált. Az. 
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egyik gyakorlaton például a hadosztály HVP-ra 112-1 órás időeltérések
kel rendelték be az egységektől a hadtáphelyetteseket, technikai helyet
teseket, fegyverzeti főnököket és egy másik felelős tisztet, külön-külön 
távmondatokkal, de a tájékoztatások döntő része azonos tartalmú volt. 
Ilyenkor az alárendelteknél közlekedési (jármű) nehézségek merültek fel. 
Ha egy gépkocsival mentek, akkor egymásra várva sokszor órákig voltak 
távol saját egységeiktől és nem tudtak dolgozni. 

Ehhez kapcsolódó tapasztalat, hogy a HVP-on dolgozó tisztek úgy
szólván egyszer sem voltak képesek személyesen kijutni az egységekhez, 
még az intézkedések gyors kijuttatása is nehézségekbe ütközött látszóla
gos járműhiány miatt. A hadosztály HVP-n ugyanis több mint 20 közle
kedésre alkalmas személygépkocsi volt koncentrálva, még sem lehetett 
hozzájuk férni, mert minden szerv elkülönítve használta azokat. 

Mindez azt bizonyítja, hogy égetően hiányzik - létszám hiányá
ban - a HVP egységes információs, operatív vezetőszerve, mint amilyen 
a H-on a szűk törzs, a hadműveleti alosztály. 

Véleményem szerint - egyenlőre a jelenleg adott szervezet keretei 
között - gyakorlatainkon létre kellene hozni a HVP egységes tájékoztató, 
helyzetnyilvántartó, összekötő, intézkedést továbbító, jelentést feldolgozó 
csoportját hadtáp, technikus tisztekből, tiszthelyettesekből. Ehhez páro
sulna az egységes hír. központ, melyről később még néhány szót ejtenék. 
Egy másik gyakorlaton e vonatkozásban az egyik magasabbegységnél 
már igen határozott törekvéseket figyelhettünk meg és általánosan ked
vezőbb a helyzet (a lehetőségek miatt) az ezredeknél. 

A HVP ügyelebesi ,szolgálat soksror csak azért kerül vezénylésre, 
hogy látható karszalagjával igazolja a vezénylés megtörténtét. A szolgá
latbalépés rendszertelen, mindig ugyanaz a személy, vagy aki éppen 
látszólag ráér, látja el. Nincs feladatainak betöltéséhez szükséges meg
felelő munkahelye, a hadtáp és a harcászati helyzetről nem tájékozott. 
Szerepe a valóságban a riadó elrendelésére, az őrség felügyeletére és 
kommendáns feladatokra. korlátozódik. Ha az előbb említett tájékoztató 
csoport létrehozható, annak állományába tartozó „hadműveleti" hadtáp
tisztekből kell a HVP ügyeletest vezényelni. 

Tapasztalataim szerint a vezetőbeosztású hadtáptisztek részéről ki
adott szóbeli intézkedések, általuk tartott tájékoztató jellegű vagy feladat
megszabó eligazítások igen tömörek, lényegmegragadóak, mentesek a 
sablontól, de ugyanakkor megfelelnek a szabályzatok által támasztott 
követelményeknek. 

A hadtáp híradás 

.. 

r 

.. 

Ezen területen évek óta visszatérő problémákkal találkozunk. A had- ~ 
osztály hadtápvezetési pontoknak egyik gyakorlaton sem volt összeköt-
tetése az alárendelt egységek hadtápjaival és azok körletét, helyzetét 
csak ritkán ismerték. A híradás terén megmutatkozó nehézségek ismere-
tében a hadtáp törzsfŐlnÖkök nem is tal'tották elsőrendű feladatuknak az 
egységhadtápok hollétének tisztázását, de a harchelyzetről való tájéko-
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zottság is igen alacsonymérvű volt. A hadtáphíradást a következők 

jellemezték: 

- a rádió összeköttetés nem volt folyamatos (ez vonatkozJÍk a harc
álláspont felé és az alárendeltek felé egyaránt); 

- mozgó, személyes összeköttetéssel, híradással nem is próbálkoz
nak, a hiányzó információkat nem igyekszenek futártisztekkel (tiszthe
lyettesekkel) vagy hírvivőkkel pótolni; 

- a híradóeszközök nincsenek kihasználva, ha van összeköttetés, a 
rejtjelzési feladatokkal kapcsolatos ellenőrzések miatt a hadtáptisztek 
nehezen szánják rá magukat a táviratfogalmazásra; 

- a hadtápvezetési ponton telepített híradóeszközök (rádiók, rádió
relék, motorkerékpárok, személygépkocsik) egymástól elkűlönitve tény
kedtek, ez fokozta kihasmálatlanságukat, illetve a közlemények sorbaál
lását, lehetetlenné vált a rádiókészülékekke~ illetve különböző csator
nákkal, forgalmi sávokkal való manőverezés, ha az egyik területen az. 
összeköttetés akadozott. 

A nehézségek kikűszöbölése érdekében egyetlen megoldást hangsú· 
lyoznak a hadtáptisztek, ez pedig a rádióeszközök számának és hatótá
volságának növelése iránti igény. Nyilvánvaló, hogy ez lehet a problémák 
megoldásának egyik útja, a másik azonban a jelenleg adott lehetőségek 
racionálisabb kihasználása. Személyes tapasztalatom volt, hogy ahol a 
rádióösszeköttetés felvételére határozottan törekedtek, ahol az összes 
forgalmi szabályokat maximálisan betartották, keresték a tag, vagy ellen-· 
állomásokat (gyakran kerűlőúton) közvetítéseket vettek igénybe és a rá
diókészűlékeket megfelelő helyen telepítették, ott ha nem is folyamato
san, de volt összeköttetés. 

Az összeköttetés folyamatosságáhak biztosítása érdekében le kell 
mondani arról, hogy a rádiós gépkocsi a törzsbusz, vagy a sátor ajtajá
ban álljon (erre nincs is semmi szükség), de ha a hadtáphelyettes, vagy 
a hadtáp vezetés operatív csoportja hosszabb időre elhagyja a vezetési 
pontot, meg kell oldani egy olyan készűlékkel való ellátásukat, mely moz
gékonyan 'beléphet a· számára legjobban elérhető forgalmi rendszerbe. 

Meg kell még jegyeznem, hogy a nagy távolságok esetén sem nyúl
nak hadtáp tisztjeink a távíró üzemmódban való táviratváltás lehetősé
geihez, mert mindenki elsősorban a párbeszéd lehetőségében látja az ösz
szeköttetés biztos!tottságát, holott a távirómódban leadott vagy felvett 
távirat csak látszólag időigényesebb. A távíró üzemmódban való forgal
mazás feltétlen szükséges, ha nincs lehetőség a távbeszélés hangerejének 
fokozására. 

Ahol a problémát valóban csak a rádióeszközök számának növelésé
vel lehet megoldani, az a hadtáp belső híradása. Miután a telepűlés, mint 
működési forma igencsak ritka jelenséggé vált, a vezetékes belső híradás 
kiépítésére ritkán kerül sor. Szükség van azonban menetek, ideiglenes 
elhelyezkedések, funkcionális tevékenység, de főleg a hadtápot támadó 
ellenség ellen vezetendő harc, harcot vívó alegységek irányítása érdeké
ben nagyszámú, kisteljesítményű URH készülékre, ha úgy tetszik „Rádió
telefonok"-ra. 
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A hadtáphiradásban évek óta jelentkező probléma megoldásának fő 
útját abban látom, hogy az elkülönült, szolgálati áganként felhasznált 
-eszközöket centralizálni kell. Létre kell hozni a hadtáp törzsfőnök egye
nes alárendeltségében, esetleg az előbbiekben említett tájékoztató csoport 
szakirányítása alatt a HVP egységes hírközpontját, élén híradó szakkö
zeggel, állományában rádiókészülékekkel, relékkel, központos alegység
gel, futárokkal és hírvivőkkel, valamint rejtjelző szervekkel és rejtjelző 
es~közökkel. 

A hadtápvezetés személyes jellege 

A hivatkozott gyakorlatokon tapasztaltak csak megerősítették ben
nem azt az álláspontot, hogy a vezetés új követelményeihez való igazo
dás, a rövidebb idő által követelt új munkasorrend kiiktatta a vezetés 
módszerei közül a személyes kapcsolatokat. 

Véleményem szerint azon~n éppen akkor, amikor nincs idő a harc 
- hadművelet - szervezése során minden aprólékos rés:laetkérdés vég
letesen precíz kimunkálására, terjedelmes intézkedés és tervkivonatok 
eljuttatására, nos, éppen akkor van szükség arra, hogy a hadtápbiztosí
tásra vonatkozó elgondolást és elhatározást az elöljáró és összes aláren
deltje egyöntetűen értelmezze. Az ötvenes évek végéig rendszeres volt, 
hogy az alapvető okmányok l<idolgozása után a hadtáphelyettes, ezen túl 
gyakran törz.5e is a legfontosabb irányokba kiszállva, vagy az alárendel
tek szemrevételezésének egy központi tereppontján ellenőrizte és segí
tette a hadtápbiztosítás legfőbb rendszabályainak megértését, helyszínen 
adták ki az intézkedések egyrészét. Ma a gyakori utazgatás és távollét 
miatt a hadtáphelyettesek erre nem igen vállalkoznak. 

Véleményem szerint helyesebb. megoldás az lenne, ha: 

1. A HVP már végleg s~akítana a hadtápalegységek körletében való 
településsel, közelítene az alárendelt hadtápokhoz és a H-hoz, de nem 
kerülne túl messzire a hadtápegységektől sem. Ez a kérdés már régóta 
napirenden van, a valóságban azonban ennek az elvnek még a kipróbálá
sával sem találkoztunJ<. 

2. A hadtáphelyettes a hadtápbiztosításra vonatkozó elgondolását, 
az elhatározás alapjait „összhadtáp összetételű" operatív csoportjával tel
jes egészében a harcállásponton dolgozná ki, a HVP és az alárendelt 
ezredek felé szóló előzetes intézkedéseit összekötő tiszteken, az összfegy
vernemi törzs összekötő, vagy iránytisztjein keresztül juttatná el. Szó 
lehet arról, hogy szóbeli intézkedését a H-ra berendelt hadtáphelyette
seknek, de in:kább az alárendelt hadtápokitól berendelt öasrekötő tisztek
nek adhatná ki, ,miközben a HVP-n már folyna az okmányok és az írás
beli hadtápparancs kidolgozása. 

A hadtáphelyettesek berendelése, mint áZtalánosított gyakorlat sze- ~ 
rin tem a következők miatt nem helyes : 

- a berendelés időpontjában az egység-hadtáphelyettes még nem 
igen ismeri az ezredparancsnok elgondolását, de gyakran még a felada
tot sem, ezért mindössze a hadosztály hadtáptól kapott feladat egyszerű 
rögzítésére képes csak, ez pedig egy összekötő tiszt is megteheti, 
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- a berendelés rendszerint egybe esik az ezrednél folyó intenzív 
törzsmunkával, ez ott a munkamenetet és az egész légkört zavarja, ide
gességét és türelmetlenséget okoz, 

- a hadtáphelyettesek nem képesek egyidőben beérkezni az össze
köttetés, különböző távolságok, vagy egyéb okok miatt. Ez vagy várako
zással jár, vagy szétforgácsolja a berendelő törzs munkáját. 

3. Az intézkedések kiadása, a tervezőmunka dandárjának elvégzése 
után a hadtáphelyettes, illetve a hadtáptörzs egy-két csoporttal kiszállna 
az egység, elsősorban a főcsoportosításban ténykedő egységek hadtápjai
hoz, a hadtápbiztosítás egyéb jelentős objektumaihoz (átadópontok, se
gélyhelyek, gyűjtőhelyek, útcsomópontok, őrzés-védelem szempontjából 
döntő helyek) és helyszínen ellenőrizné, illetve segítené, hogy az elhatá
rozás egységesen kerüljön értelmezésre és megvalósításra. 

A vezetés személyes jellegéhez tartozik a hadtáphelyettes tartózko
dási helyének régóta vitatott problémája is. A harc időszakában a csapa
tok vezetésével, így az annak részét képező hadtápvezetéssel szemben 
is az a követelmény, hogy teljes intenzitással mindig ott működjön, ahol 
az adott időben a harc eldől, az erők és eszközök zöme ténykedik. Ez pe
dig korszerű harcban igen gyorsan változik és nehezen felismerhető, An
nak érdekében, hogy a hadtáp vezetés mindig oda hasson, ahol a hadtáp
biztosítás fő feladatát kielégítő tevékenység folyik, a vezetés mozgékony 
jellegét kell biztosítani. Ez nézetem szerint azt jelenti, hogy a hadtáphe
lyettes mindig ott legyen, ahol operatív tevékenység szükséges és közben 
folyamatosan tájékozott legyen az összes többi területről is. 

Ezért - szerintem - a hadtápvezetés operativitásá,t az biztosítja, 
ha a hadtáphelyettes a harc alatt a törzs, a hadtápalegységek, a HVP, 
az alárendelt hadtápok, illetve fontos terepszakaszok között hol önállóan, 
hol operatív csoportjával, hol az egész HVP-al mozog, illetve tartózkodik. 

Eddig általában a hadtáphelyettesek ragaszkodtak ahhoz, hogy a 
hadtápalegységeket maguk vezessék, így azt a távolságot, amit maguk
ban vagy kis csoporttal, legfeljebb egy óra alatt tettek volna meg, gyak
ran 5-6 óra .alatt utaztak be, közben nem voltak tájékozottak, és lénye
gében nem tudtak csinálni semmit. 

Másik részük operatív csoportjával követte a harcálláspontot, arra 
várva, hogy az elöljárótól feladat érkezzen és ehhez a szükséges kidol
gozó munkát elvégez2Jék. Ezalatt semmit sem tudtak a HVP-ról, az egy
séghadtápokról, a hadosztály anyagi helyzetéről, pedig rádió volt velük, 
de még az egységek harcászati helyzetét sem ismerték. Ehhez járult még, 
hogy az elörevonást ez az operatív csoport a hadosztály törzs zömével 
hajtotta végre rendkívül lassú ütemben, híradó, kommendáns és egyéb 
kocsik oszlopába ékelődve. 

Természetesen a vezetés operativitásának teljes mellőzését jelenteni:!, 
ha valamiféle receptet állítanánk össze, hol is tartózkodjon a hadtáphe
lyettes a harc alatt. 

Ettől függetlenül bizonyos tapasztalatok és elméleti meggondolások 
alapján - az általam elmondottak illusztrálása érdekében - az alábbi 
táblázatban bemutatnék egy változatot: 
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A harc fázisa 

Felkészülés, 
előrevonás 

Roham, a z.-ak 
-közelebbi fel-
adata 

Az e. további fel-
adatának teljesí-
téséért vívott 
harc 

További támadás 

Nap vége előtt 

Másnapra való 
felkészülés 

HTPH tartózko- 1 összeköttetés 
dási helye 

1 

HVP-tal együtt az I Minden irányban 
egység htp. élén rádió 

E. htp. első lépcső Behallgatás 
vonalában, z. a PK-i hálóban, 
htp.-ok mögött TÖF hálón ke-

resztül közvetítés 
a HVP-ra 

Harcálláspont TŐF-i háló 
(vezetési pontok 
rádióhálója) 

Felhívja az előre- Behallgatás 
vonásra kerülő a parancsnoki 
htp.-ot egy for- hálóba 

1 

galmas ponton, az 
egység harcrend-

1 

jének mélységé-
ben 

1 HVP-n 1 TÖF-i hálóban 

HVP előretelepül -
a H. és z.-ak 
mögé 

H-on operatív 1 TÖF-i hálón ke-
csoporttal 1 resztül 

1 

1 

1 

Megjegyzés 

összekötő a 
harcállásponton 

E. htp. áll, ill. el-
helyezkedik 
Ök. ti. a H.-on 

Ök. ti. útban a 
HVP és az e. htp. 
felé a helyzettel 
és az előrevonási 
parancC'sal 

Elórevonás alatt 

Ok. ti. vissza 
a H-ra 

E. htp. felkészül 
előrevonásra 

E. htp.-ok ök. ti. 
értesítése alapján· 
felzárkózik a 
HVP.-ra 

Természetesen a HTPH állandó informáltsága, helyzetismerete első
sorban híradó eszközök, illetve összeköttetés, szei;vezés kérdése. A harc
rend, vezetési pontok és hadtápalegységek között mozgó hadtáphelyettes 
nem lehet rádió nélkül. Ahhoz, hogy a HTPH állandó kapcsolatban le
gyen legalább egy fix rádióállomással, valamelyik rendszerben legalábbis 
egy dublirozott készülékkel kell rendelkezzen. A leggyakoribb változat, 
hogy a TÖF hálójában a hadtápnak két készüléke van, az egyik a törzs
buszban, a másik .::1. rádiós gépkocsiban. Bizonyos mértékig megoldja a 
rádióproblémát, ha megvalósul az egész hadtáp rádióeszközeinek kon
centrált felhasmálása, az egységes hadtáp hírközpont. 

A hadtápvezetés. a hadtáphelyettes mindig bizonyos időhiánnyal 
küzd, ezért rendkívül fontos magának a vezetőtevékenységnek a meg
szervezése, az úgynevezett időszámvetés. Ez a mozzanat a parancsnoki 
munkából igen gyakran kimarad. Az időszámvetést a hadtáphelyettesek 
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saját bevallásuk szerint azért nem végzik el, mert a parancsnoknak te
endő jelentésig úgyis olyan rövid az idő, hogy azon nincs mit számvetni. 
Ez a felfogás véleményem szerint nagyon hibás. Abban az időben, ami
kor az időnek nem volt még ilyen felfokozott szerepe, rendszeresen -
gyakran írásban - megkövetelt, volt, nemcsak az időszámvetés, hanem 
még egyes esetekben (hadosztály viszonylatban) a „gyakorlati intézkedé
sek tervnaptára" is. Az átgondolt, fejben elvégzett idős21ámvetés, más 
szóval a vezető pontos időbeosztása nemcsak a jelentés megtételéig tart, 
nemcsak a hadtáphelyettes személyi tevékenységére terjed ki, hanem a 
törzs és az operatív csoport egész munkadinamizmusát meghatározza~ 
A hadtáptörzs adott helyzetben szükséges idő- és munkaelosztásának 
hiánya miatt igen gyakori volt a kapkodás, még az operatív csoporton 
belül is. Egyesekre igen kevés, másokra túlzottan sok feladat hárult, né
hány fontos részletkérdés nem lett bizonyító módon kidolgozva, ugyan
akkor más, jelentéktelenebb kérdésekkel sokat pepecseltek. A döntést 
előkészítő, tehát vezetési tevékenységnek épp úgy meg van az elgondo
lása, mint magának a végrehajtásnak és ezt nagyon röviden, de higgad
tan ki kell alakítani. 

A megfeleló időszámvetés, munkaelosztás hiányának következménye 
volt az is, amikor egyes parancsnok hadtáphelyettesek nem elég meg
fontoltan állították össze „járatukat" és sokszor feleslegesen utaztak, 
mozgásukat nem hangolták össze a parancsnokkal, az elöljáró hadtáp, 
helyettessel, vagy akár az eseményekkel. 

A hadtápalegységek vezetése 

A hadtápalegységek vezetésének nem a szakmai oldalát, hanem az 
általános hadtáp oldalát, a hadtáp megszervezése szempontjából jelent
kező tevékenységet kívánom taglalni. Ezért elsősorban az oszlopvezetés 
kérdésével kezdeném. Meg kell állapítani, hogy a hadtáptisztek ebben, 
a gyakran igen nehéz feladatkörben nagy gyakorlatra és kultűráltságra 
tettek szert, az oszlopvezetés nagy sűlyt fektetett a biztosításra, aránylag 
pontos és fegyelmezett. 

Gyakran felvetődik a kérdés: ki vezesse a hadtáp alegységek oszlo
pait? A htp.-helyettesek egy része ragaszkodik ahhoz, hogy maguk ve
zessék a gyakran 70--80 járműből álló oszlopokat, melyeknek általános 
előrevonási üteme a harc alatt maximum 12-15 km óránként. Ez alatt 
az idő alatt tehát a hadtáphelyettes sem a parancsnök, sem a törzsfőnök 
közelében, sem az elöljáró, sem az alárendelt hadtápok körletében, sem 
információs szempontból jelentős tereppontokon nem tartózkodik, hanem 
hadtápjával mozog előre, helyesebben leggyakrabban vesztegel. 

Véleményem szerint a hadtápalegységeket: 
1. A HVP-től való függetlenítés esetén a hadtápalegység-parancsnok, 
2. HVP-vel együtt a hadtáp törzsfőnök kell, hogy vezesse, a hadtáp

helyettes intézkedése alapján. 
Itt mindjárt meg kell jegyeznem, hogy főleg csapatgyakorlatokon a 

hadtápalegységek menetének, előrevonásának, áttelepülésének vezetése, 
hogy űgymondjam „fatalista" jellegű. Gyakori, sőt mondhatnám majd
nem folyamatos az utakon való állás, kényszerítő körülmények, elsősor-
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ban oszloptorlódás következtében. Az oszlopot vezető felelős személy 
csak azt látja, hogy előtte a jávmüvek az úton állnak és ebbe belenyug
szik. Többek között ennek volt köszönhető például a VÉRTES és a DRA
V A gyakorlaton, hogy a valóságos ellátás szempontjából is lényeges szál
lítmányok késtek, illetve nem is értek célba, vagy, hogy a sebesültek:hez 
a sebesültszállító eszközök az első forduló után nem fértek hozzá. 

Az ilyen felesleges vesztegelések egyrészét dinamikus oszlopve7.etés 
esetén el lehet kerülni. Ebből a szempontból igen fontos a menetvonal 
előzetes szemrevételezése mellett a hadtápalegységek oszlopa előtt jelen
tős távolságra .felderítő - biztosító - ütemszabályzó járőr (gépkocsi' 
kiküldése. Ez esetben kerülőutakra lehet témi, meg lehet osztani az osz
lopot, a torlódást el lehet kerülni azzal, hogy nagyobb mélységben, ked
vezőbb terepszakaszon állítjuk le a hadtápot. 

A vesztegléssel eltöltött ,időket ugyanakkor nem igyekeznek azzal 
pótolni, hogy ,a szabad úthelyzeteket, zavarmentes előrevonásra alkalmas 
helyzeteket kihasználják az előrevonás, áttelepülés sebességének maxi
mális fokozására. 

A hadtápalegységek vezetésének, a hadtáp megszervezésének alap
vető kérdése a jó hadtápfelderítés. A hadtápfelderítést ez évi gyakorla
tokon összekapcsolták egy sor egyéb tevékenységgel, és erre a feladatra 
komplex jellegű csoportokat hoztak létre. A csoport egyidejűleg, vagy 
egymást követően a következő feladatokat hajtotta végre: 

- új települési körletek felderítése, 
- a HVP előkészítő részleg munkájának irányítása, 
- ideiglenes, a HVP menete alatt operatív "EHVP" feladatának el-

látása, 
- az előrevonás forgalomszabályzóinak lerakása, 
- a beérkező hadtápalegységek gyors bevezetése, 
- a felderített körlet őrzés-védelmének, töpfe. elleni védelmének 

megszervezése, előkészítése az alegységek beérkezéséig. 

158 

' 

( 

' 

r 




