
, 

A hadtáptörzsek munkájának megszervezése 
korszerű hadműveleti viszonyok között 

Joó Sándor ezredes, Re hó Lás z I ó őrnagy, 
Ferenczi Dezső őrnagy 

A hadtáptörzsek munkájának állandóan fokozódó üteme, s a hadtáp
vezetéssel szemben egyre növekvő követelmények parancsolóan vetik fel 
a hadtáp törzsmunka megszervezésének korszerűsítését, s ezen keresztül 
a parancsnok hadtáphelyettesek, a hadtáptörzsek és egyáltalán a hadtáp 
vezetési pontokon dolgozók vezető tevékenységének hatékony növelését. 

E parancsoló szükségszerűségből kiindulva vizsgáltuk meg a törzs
munka tervszerűsége, szervezettsége, koordináltsága, egészében véve haté
konysága növelésének lehetöségeit. Céltudatos kutató munkánk eredmé
nyeként alakítottuk ki hadtáptörzsünk vezető tevékenységének egy cél
szerű változatát, amit tervben rögzítettünk. E tervet alkalmasnak találtuk 
hadtáptörzsünk hadműveleti viszony<>k közötti. munkájának megszervezé
séhez. Véleményünk szerint fő vonalaiban alkalmas, bármely szintű had
táptörzs hatékony munkarendjének kialakításához, a törzsmunkában részt 
vevő személyek, munkacsoportok tevékenységének koordinálásához. Jelen 
tanulmányunk közreadásával az általuhk kidolgozott koordinációs terv 
tartalmi ismertetését, kidolgozásának és alkalmazásának néhány módszer
tani tapasztalatát, általánosítását tűztük ki célul. 

1. A koordinációs terv felépitése, részei 

Tervünknek ezt a cíniet adtuk: 

„A HADTAPTÖRZS MUNKAJANAK 11:S EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 
RENDJE HADMŰVELETI VISZONYOK KÖZÖTT" 

Felépítését illetően az alábbi förészekbőláll: 

I. rész: MUNKAGRAFIKON (1. sz. vázlat} 
H. rész: TEVÉKENYSÉGI JEGYZÉK (2. sz. vázlat} 

III. rész: AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDJE ÉS TERÜLETEI (3. sz. 
vázlat} 

A „MUNKAGRAFIKON" és a „TEVÉKENYSl1:GI JEGYZÉK" lénye
gét tekintve egy szerves egységet képez, eg~ással _szorosan összefügg . 
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A „MUNKAGRAFIKON"-ban grafikonon rögzítettük a harcálláspon
ton és a hadtáp vezetési ponton a feladatvételtől számított 16 órán át 
folyó törzsmunka alapvető mozzanatait, kiemelve rajta a PARANCSNOK 
és a PK HTPH munkájának legalapvetőbb állomásait, valamint az egyes 
szervek tevékenységének egymáshoz kapcsolódását. Az egyes mozzanato
kat a „MUNKAGRAFIKON"-on jegyzék-számmal, valamint az adott moz
zanat megoldására fordítandó időtartam percben kifejtett mutató számá
val jelöltük. Ismerve azt a körülményt, hogy a PK HTPH szűk operatív 
csoportjával a törzsmunka egyes kiemelkedően fontos mozzanatait a harc
állásponton oldja meg, a PK HTPH „munkavonal"-ával azt is kifejeztük, 
hogy ő és operatív csoportja mely időpontban, mikor érkezik a harcállás
pontra, milyen mozzanatokat old meg, mikor indul és érkezik vissza a 
HVP-ra, s milyen feladatokat hajt végre a hadtáp vezetési ponton. 

A „TEVÉKENYSÉGI JEGYZÉK"-ben rögzítettük a mozzanatok folyó
számát, tartalmát, kezdő és befejező időpontját, valamint időtartamát. 
Külön „TEVÉKENYSÉGI JEGYZÉK" lapot dolgoztunk ki minden fonto
sabb személynek, így a PK HTPH-nek, a harcállásponton levő állandó 
hadtáp összekötő csoportnak, a hadtáp szolgálatiág-vezetöknek és a had
táp vezetési ponton levő fegyvernemi anyagi szerveknek. A koordinációs 
tervnek ez a része tehát esetenként 8-10 lapból áll. Valamennyi lapon 
a mozzanatokat l-es folyószámtól kezdődően folyamatos számozással lát
tuk el. !gy a „MUNKAGRAFIKON" minden tevékenységi vonalán azonos 
számok találhatók. 

2. sz. vázlat 
TEVÉKENYS00I JEGYZÉK A PK HTPH RÉSZÉRE 
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!. Az elöljáró hadtápparancsának vétele, áttanul-
mányozása 

2. Részvétel az összfegyvernemi harc-parancs tanul-
mányozásában 

3. Részvétel a parancsnok feladat-tisztázásán, hely-
zetmegítélésén, az elgondolás kialakításában 

12. A HVP állományának tájékoztatása a PK elha
tározásáról 

13. A hadtápbiztositási terv és a hadtápparancs ada
tainak pontosítása, teljes kimunkálása 

14. A hadtápbiztos!tási terv jóváhagyatása, a had
tápparancs aláíratása, együttműködési felada
tok pontosítása 

!dö-
tar-kez-
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ben 
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00.05 00.45 40 

00.45 02.15 90 
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Koordinációs tervünknek „AZ EGYO'TTMűKÖDÉS TERÜLETEI 
ÉS RENDJE" című részében azt vettük számba, hogy egyrészt a hadtáp
törzsnek az összfegyvernemi törzs egyes szerveitől milyen adatokra van 
szüksége a hadtápbiztosítás megszervezéséhez, másrészt pedig, hogy az 
összfegyvernemi törzs e szervei milyen adatokat kérnek a hadtáptörzstől. 

Fsz. 

!. 

2 . 

3. sz. vázlat 

A PARANCSNOKSÁG HADMŰVELETI OSZTÁLYÁTÓL 

A hadt.áptörzs részére szükséges 
adat, információ, okmány 

A fn-i törzs 
részéről 

mikor 1 ki 

biztosítja 

12. A lövész és harckocsi .lőszer fogyasztási normák és 04.30 
szállítási igények 05.00 

Hdm-i 
ov. 

A PARANCSNOKSÁG HADMŰVELETI OSZTÁLYA RÉSZJ';RE 

A htp. törzs 

A fegyvernemi törzs, osztály részére szükséges részéről 
Fsz. adat, információ, okmány 

1 

mikor 1 ki 

biztosítja 

!. 1 

2. . 

19. Hadtápadatok a hadműveleti összefoglaló jelentés- eseten- PK 
hez ként HTPH 
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A kölcsönös tájékoztatási, egyeztetési, együttműködési feladatok mel
lett feltüntettük azok végrehajtásának idejét és felelőseit is. 

Egy adott szerv és a hadtáptörzs együttműködésének területeit és 
rendjét egy lapon dolgoztuk ki, ezáltal a tervnek ez a része 8-10 alfeje
zetből, 8-10 lapból tevődik össze. A terv lapjait egy tartós könyvkötészeti 
úton elkészített fedólapba helyeztük el és milton kapcsokkal rögzítettük. 

2. A koordinációs terv kidolgozásának rendje, célsz_erü módszere 

A grafikon és a tevékenységi jegyzék kidolgozásához alapul szolgál az 
összfegyvernemi törzsek grafikonja és tevékenységi jegyzéke. Ezekben 
először megkeressük azokat a- találkozási pontok_at, amelyeken a parancs
nok és a hadtáphelyettes a harcállásponton együtt dolgoznak. Egy változat 
szerint ilyenek lehetnek a feladattisztázás és helyzetértékelés, később a 
hadtápbiztosításra vonatkozó javaslatok jelentése a PK részére, ezt köve
tően a parancsnok elhatározása kihirdetésen való részvétel, a hadtáppa
rancs aláíratása, s végül a hadtápbiztosítási terv jóváhagyatása. 

A fenti kötött időpontokon túl rendelkezésre álló időt a törzsmunka 
többi mozzanatának, részfeladatának saját terv szerinti megoldására ál
lítsuk be. Igen fontos, hogy a PK HTPH a parancsnok munkarendjéből ki
indulva határozza meg saját parancsnoki munkáj_ának rendjét, mivel az 
szolgál alapul a hadtáp vezetési ponton levő valamennyi szerv munkájá
hoz. Ennek birtokában minden illetékes szolgálati személy tudja, hogy 
mikor kap tájékoztatást, feladatot, mikor kell készen állnia jelentése meg
tételére, mikor van módja feladatai önálló végrehajtására, a vezetéshez 
szükséges tervek, számvetések részletekbe menő kidolgozására. 

Gyakorlati tapasztalataink-szerint szükséges, hogy minden fontosabb 
szolgálati személy a koordinációs terv „MUNKAGRAFIKON"-jából elké
szítse saját munkájának grafiJ;;.us tervét és saját munkáját annak szigorú 
betartásával végezze. 

A „TEVÉKENYSÉGI JEGYZÉK" kidolgozásánál egyrészt a parancs
noki és törzsmunka által;inos érvényű logikai sorrendjének betartására 
kell ügyelni, másrészt azt· ·kell biztosítani, hogy az egyes mozzanatok kro
nológiai sorrendben kerüljenek számozásra. 

Ennek alapján a. tevékenységi jegyzék általános tartalma és a .moz
zanatok rendje a következő lehet: 

- az elöljárótól érkezett összfegyvernemi és szakmai feladat tanul-
mányozása; 

- feladattisztázás; 
- időszámvetés; 

- előzetes hadtápintézkedés kiadása; 
- a HVP állományának tájékoztatása, feladatok megszabása; 
- hadtáp helyzetértékelés; 
- a hadtápbiztosításra vonatkozó elhatározás kialakítása; 
- az előzetes elhatározás továbbítása a HVP-re; 
- javaslatok jelentése a parancsnoknak, döntés a hadtápbiztositás 

rendjére; 
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- hadtápparancs vagy hadtápintézkédés kidolgozása, az alárendeltek-
hez való lejuttatása; 

- a hadtáp biztosítási terv kidolgozása; 
- a hadtápbiztosítási terv jóváhagyatása; 
- a hadtápbiztosltás végrehajtásának ellenőrzése az alárendelteknél. 

Természetesen fenti általános tartalmat és sorrendet elsősorban a PK 
HTPH személyére lehet és kell értelmezni. A szakterületeken dolgozók te
vékenységi jegyzéke csak akkor lesz helyes, sablonmentes, ha jellegét ki
fejezve fogalmazzák meg tevékenységük legfontosabb mozzanatait. 

A koordinációs tervnek „AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI ÉS 
RENDJE" című részét helyes, ha az alábbi módszerrel dolgozzuk ki: 

Először számba vesszük azokat az általános kérdéseket, amelyekre 
választ az összfegyvernemi törzs különböző munkacsoportjaitól, fegyver
nemi törzseitől és osztályaitól vár a hadtáptörzs. Ilyenek lehetnek: a csa
patok állományával, harcértékével, illetve fegyvernemi anyagi szolgálati 
ággal kapcsolatos alapadatok, a csapatok alkalmazásának tervezett rendje, 
a hadtáp részére adott megerősítések, a feladatok megoldását biztosító fo_
gyasztási normák, a szállítási, feltöltési igények, a hadtápvezetés lehető
sége és rendje, a hadi tevékenység végrehajtása során a hadtáptörzs ré
szére szükséges tájékoztatás gyakorisága, rendje. Ezekre a kérdésekre cél
szerű valamennyi.szervtől választ kéi'ni. · 

Másodszor megfogalmazzuk azokat a sajátos kérdéseket, amelyekre 
differenciáltan csak egy-egy szervtől várunk információt.· Ilyenek rend
szerint: a hadműveleti harcászati rakéták kiszállításának üteme, a hadtáp 
légi oltalmazásának rendje, ·az előrevonási utak, azok műszak_i biztosítása, 
a biztosítás módja, a személyi és technikai kiegészítés rendje, a pénzügyi 
ellátás, a hadtáphíraáás rendszere, a vegyi- és sugái:'felderítés rendje stb. 
Ezekre a szakfegyvernemi főnököktől kétünk választ. 

Harmadszor kialakítjuk azokat az információ területeket, amelyek a 
hadtápbiztositással kapcsolatban általánosan az összfegyvernemi törzs va
lamennyi szerve, a törzs egésze szárriára szükségesek. Ilyenek: a hadtáp 
csoportosítása és tervezett manőverei, az után- és hátraszállítási útvonalak, 
azokon a közúti biztosítás rendje, képzendő készletek, fogyasztási normák, 
az anyagok utánszállításának rendje, ideje, a sebesültek kiürítése és ellá
tása, a járványvédelem szempontjából megfigyelés alatt álló veszélyes kör, 
zetek, a hadtáp részvétele a tömegpusztító fegyverekkel mért csapások kö
vetkezményeinek felszámolásában, a ·hadtáp. vezetés . rendje, a fegyver
.nemi törzsek tájékoztatása a hádtáphelyzet~ől, a haditevékenységek so
rán. Ezekről valamennyi fh-i törzset célszerű differenciáltan tájékoz
tatni. 

Végül negyedszer körülhatároljuk azoknak a speciális információknak 
a körét, amelyek csak egyes fegyvernemi törzsek számára- szükségesek és 
fontosak a hadtáptörzs részéről. Ezek közé sorolható a rakétahajtóanyag 
utánszállításának rendje, módja, a várható egészségügyi veszteségek, a 
rakéta és rakétatechnikai csapatok manőverei közúti biztosításának rendje 
és hasonló egyedi kérdések. 
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Ezek a négy csoportba sorolt kérdések tárgyalási alapként való fel
használásához szükséges, hogy meghívjuk az összfegyvernemi törzs vala
mennyi szervének vezetőjét az együttműködési terv kialakítására. 

A tárgyalás során ismertetjük, hogy milyen területeken tartjuk szük
ségesnek és lehetségesnek az adott törzs, osztály vagy munkacsoport tájé
koztatását, az egyes információk átadására mikor kerülhet sor, s a szám
bavett információkat ki biztosítja. Ezeket véleménycsere után kölcsönösen 
rögzítsük a tervekben. 

A továbbiak során vázoljuk partnereink számára a hadtáptörzs infor
mációs lényegét. Az általunk fentiek szerint lefolytatott tárgyalás során 
kérésünkre vaalmennyi fegyvernemi törzs, osztály, munkacsoport veze
tője ismertette, hogy milyen kérdésekre vonatkozóan, mikor, kin keresztül 
biztosít információt. Ezeket terveinkben kölcsönösen rögzítettük. Termé
szetesen a tervek alapján az információcsere nem formálisan, nem ön
célúan valósult meg. A tárgyalás során olyan adatok cseréjét készítettük 
elő, amelyek kölcsönösen szükségesek a törzsek részére, amelyek jól szol
gálják a törzsek közötti együttműködés megvalósítását mind a haditevé
kenység végrehajtásának, mind a haditevékenység hadtápbiztosításának 
megszervezésében és vezetésében. 

3. A koordinációs terv alkalmazása gyakorlatokon 

Az általunk kidolgozott tervet eddig három gyakorlaton alkalmaztuk 
sikerrel. 

Első alkalommal törzsfoglalkozás keretében próbáltuk ki. Arra a kö
vetkeztetésre jutottunk, hogy a terv jó, azonban végrehajtása magas fokú 
munkafegyelmet követel. E nélkül nem tölti be szabályzó funkcióját. 

Nem alapvető korrekciók után másodszor a „BASTYA-71" parancs
noki és törzsvezetési gyakorlaton dolgoztunk tervünk alapján. Éreztük és 
tapasztaltuk, hogy munkánk tervszerűbbé, koordináltabbá, hatékonyabbá, 
szervezetebbé vált. Jól szolgálta a hadtáptörzs és az összfegyvernemi törzs 
közötti kölcsönös együttműködést. Ezen a gyakorlaton - hogy szemlé
letesebbé tegyük tervünket - a „MUNKAGRAFIKON"-t 1,5x3 m alap
területű plakátra kinagyítottuk és az eredeti tervvel együtt a munkasátor 
oldalfalára függesztettük ki. 

!gy mindenkor könnyen leolvashatóan állt rendelkezésre a törzs
munka terve, látható volt mit végeztünk el, mi van folyamatban, mi kö
vetkezik soron a törzsmunka mozzanatai, elemei közül. 

Harmadszor egy hadosztály csapatgyakorlatán került sor a törzs
munka koordinációs terv alapján való elvégzésére. A gyakorlatra a had
osztály hadtáptörzse külön a hadosztályra adaptált tervet dolgozott ki. 
Ehhez sokoldalú segítséget nyújtott számára a mi tervünk tanulmányazás 
céljából történt kölcsönadása. A hadosztály PK HTPH-e az egész HVP 
munkáját. a terv alapján a gyakorlat kezdetétől annak befejezéséig a ko
rábbi gyakorlatokhoz képest sokkal tervszerűbben, előrelátóbban, szer
vezettebben vezette. A koordinációs terv kedvező hatása egyértelműen ki
fejezésre jutott a HVP állományának rendszeres tájékoztatásában, a had
tápbiztositásra vonatkozó elhatározás koordinált és határozottan komplex 
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jellegű kialakításában, a hadtápparancs kivonatok és hadtápintézkedések 
kidolgozásának, lejuttatásának jó ütemében, különösképpen a PK HTPH 
vezette hadtáp operatív csoport egész tevékenységében. 

A három gyakorlat során szerzett tapasztalataink szerint egyértelmű
en beigazolódott, hogy a hadtáptörzsek munkájának a liálóterv fogalmát 
közelítő rendszerű koordinációs terv alapján történő szervezése ma már 
szükségszerű, a hadtáptörzsek pedig rendelkeznek azokkal az elméleti is
meretekkel és gyakorlati felkészültséggel, ami alapul szolgálhat a terv al
kalmazása lehetőségének. 

A koordin,iciós terv biztosítja: 
- a törzsmunka magasabb fokú tudatosságát; 
- a harcállásponton és hadtápvezetési ponton folyó munka teljes 

összhangját; 
- az egyes törzsek, osztályok, munkaszervezetek számára az előrelátó 

időgazdálkodás\; 

- a törzsek közötti hatékonyabb együttműködést; 
- a magas fokú adatszolgáltatási rendet és fegyelmet; 
- a törzsek mindenkori kölcsönös tájékozottságát. 
Ezen következtetések alapján ajánlani tudjuk bármely vezetési szin

ten dolgozó hadtáptörzs számára hasonló, sablonmentes koordinációs terv 
elkészítését, a törzsmunka annak alapján való megszervezését és végre
hajtását az elkövetkezendő gyakorlatok során.· 
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