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A hadtápa!egységek tevékenysége a csapatok 
nagy távolságra végrehajtott menete alatt 

(Fordítas a Szovjet Fegyveres Erők Hadtáp és ellátás 
című folyóirata 1973. Lszámából) 

Korszerű viszonyok között, amikor a csaptok harctevékenységeit igen 
nagyfokú manőverezőkészség és dinamikusság jellemzi, ugrásszerűen 

megnőtt a menetek szerepe. A fegyveres harc hatalmas térbeli méretei 
a jövőben oda vezetnek, hogy az alegységek és egységek különböző távol
ságú, néhány napos meneteket hajthatnak végre. Azt is figyelembe kell 
venni, hogy a jövő háborújában, ha azt az imperialisták kirobbantják, az 
ellenség által tömegesen alkalmazásra kerülő rakéta nukleáris, vegyi fegy
verek jelentős mértékben megnehezítik a csapatok vasúti szállítását. Kö
vetkezésképpen már a háború első napjaitól a nagy távolságú menetek a 
csapatok tevékenységében általános jelleget ölthetnek. 

A nagy távolságú menetek végrehajtásához igen nagy mennyiségű 
anyagi eszközre és különösen üzemanyagra van szükség. Ennek pótlása, 
a csapatok menet alatti mindenoldalú hadtápbiztosítása valamennyi had
táp tagozattól megfeszített tevékenységet igényel. 

A nagy távolságú menetek hadtápbiztosítását különböző körülmények 
befolyásolják: mégpedig az ellenség behatásának foka, a csapatok és a 
hadtáp helyzete és állapota a menet előtt, a menet időtartama, további 
tevékenységek jellege stb. Igen gondosan kell tanulmányozni és figye
lembe venni - ahogyan ezt a szabályzatok és utasítások is követelik -
a csapatok menetvonalának természeti és éghajlati viszonyait. 

Jelentős nehézségek merülhetnek fel a hadtápbiztosítás megszerve
zése során pl. a hegyes terepen. A hegyes terepet hegyi hágók, szakadé
kok, kevés út, folyók gyors folyása, egyenetlen és köves partjai, a víz
szint gyakori változásai, a sajátos éghajlat és hőmérséklet, a lakosság ala
csony sűrűsége és a helyi lehetőségek korlátozottsága jellemzi. 

A hegygerinceken át csak néhány gyalog- és talajút vezet. A csapatok 
és hadtáp alegységek csak azokon mozoghatnak. A hegyes terep bizonyos 
részén termőtalaj nincs. A sziklás kőzetek a felszín fölé emelkednek, 
amely az utak építését nehezíti. A hosszú völgyekben és azakadékokban 
huzamos ideig megmaradnak a mérgező harcanyagok. 
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Mindezeket a sajátosságokat figyelembe véve, a csapatok - mint azt 
a lefolytatott gyakorlatok tapasztalatai bizonyítják - kénytelenek a me
netet egymástól elszigetelt irányokban levő utakon alegységenként, egysé
genként végrehajtani. 

Az úthiány és az azokon való mozgás nehézségei a hegyekben lefoly
tatott gyakorlatok során szükségessé tették a menetvonalak áteresztőké
pességének növelése érdekében a gépjárművek kitéréséhez, a szállító osz
lopok várakozásához megfelelő útszakaszok előkészítését, valamint az 
utak jelzőtáblákkal való berendezését, a forgalomszabályozás feszes meg
szervezését. 

Azokat a szakaszokat, ahol hó és más beomlások, alámosások lehet
ségesek, rendszeresen ellenőrizték, figyelmeztető táblákat helyeztek el, 
kitérőket és védőgátakat létesítettek. A menetvonalak tanulmányozása 
céljából megszervezték az utak, hidak és az egyirányú forgalmi útsza
kaszok alapos felderítését. 

Az útkereszteződéseken, kitéröknél és útleágazásoknál a szállítóesz
közök folyamatos forgalma érdekében a csapatok forgalomszabályozó őr
söket vagy jól látható forgalomirányító táblákat helyeztek el. Az után- és 
hátraszállítási utak nehezen járható szakaszain, főleg a meredek emelke
dőkön és lejtőkön ügyeletes vontatókat helyeztek el. A gépjárművezetők 
nehéz útszakaszokon való, főleg éjjeli tájékozódásának elősegítése érde-
keben az útmenti fákat fehérre festették. 

A menet alatt a hegyes terepviszonyok között igen bonyolulttá válik 
a személyi állomány étkezésének, a betegek eü. ellátásának és más hadtáp 
feladatok megszervezése. Ebből kiindulva a hegyekben végrehajtandó me
netek biztosításához a hadtáp alegységek és szolgálati ágak mindig igen 
körültekintően és gondosan kell, hogy készüljenek. 

Mindenekelőtt az alegységeknél és egységeknél időben fel kell tölteni 
az anyagi készleteket az előírt normák szerint, meleg ruha cserekészlet 
kerül létrehozásra, karbantartásra kerül az a technika, amelynek állapo
tától függ a menet alatt meghatározott feladatok végrehajtásának sikere, 
ellenőrizni kell a gépjárművek mentési eszközeinek. fényálcázó berende
zéseinek és inframüszereinek meglétét. Rendszabályokat eszközölnek a 
szállítóeszközök terepjáróképességének fokozására, út áthidaló pallók, 
csúszásgátló láncok, kötelek, fékezést elősegítő szerkezetek, vonórudak, 
valamint sánceszközök, tűzoltóeszközök, anyagtakaró ponyvák és más esz
közök biztosítására. 

A menethez való felkészülés során a gépjárművezetőkkel újólag ta
nulmányoztatják a hegyes terepen való forgalom szabályait és úthálózatát, 
a menet alatti biztonság rendszabályait, átveszik velük a kölcsönös segít-, 
ség módjait, az éberség szabályait és más kérdéseket. 

A gyakorlatok és hosszú menetek tapasztalatait elemezve, figyelmet 
fordítottunk a személyi állomány minél teljesebb ellátására az (előírt 
ruházati és egyéni vv. eszközök kiegészítése), a másodvezetők felkészíté
sére a szállító gépjárművek egész napos üzemeltetése érdekében, a zászló
alj ellátó szakaszok élelmezési és más ellátó helyek telepítéshez való ké
szenlétére. 

A hosszú menet alatti főtt étel gyors elkészítése érdekében a zászló
alj ellátó szakaszok részére koncentrátumok, konzervek, gyorsan főzhető 
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cikkek, a főtt étel alegységekhez való eljuttatásához pedig megemelt 
mennyiségű éthordók kerültek kiadásra. 

Az egyik harcászati gyakorlaton a csapatokat igen bonyolult viszo
nyok kó7..ÖU kellett ellátni. A bonyolultságot mindenekelőtt az „ellenség'' 
légierejének behatása jelentette a csapatok és hadtáp alegységek ellen 
a menet egész ideje alatt. Az ellenség csapataink előrevonásának megaka
dályozására törekedve „nukleáris és vegyi csapásokat" mért azok disz
lokációs körletei menetoszlopai és az utakon levő műtárgyak ellen. 

Ennek következtében a menetvonalakon jelentős kiterjedésű pusztu
lási sugárszennyezett zónák és tűzgócok keletkeztek. Veszteségeket szen
vedtek a hadtáp alegységek is. Mindez jelentősen csökkentette azok le
hetőségeit a csapatok ellátása terén. Awnban sok tiszt és szak.katona má
sod-szakképzettséggel rendelkezve helyettesíteni tudta a kiesetteket. A 
munkában való szoros együttműködés eredményeképpen a hadtápbiztosí
tásban nem volt fennakadás. 

A hosszú távolságú menetek hadtápbiztosításának megszervezése so
rán nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy az anyagi eszközök fo
gyesztása hegyekben aránytalan. Így pl. a hajtóanyag fogyasztás 20% és 
ennél nagyobb is lehet közepesen átszegdelt terepen. Ezt a bonyolult te
rep, éghajlati és időjárási viszonyok okozzák. Éppen ezért a csapatok fo
lyamatos hajtóanyag ellátása hosszú távolságú menetek hadtápbiztosítá
sában lényegében a főfeladatot jelenti. 

A hajtóanyag alegységekhez való eljuttatásának számtalan változata 
lehetséges. A gyakorlatok tapasztalatai azt bizonyítják, hogy azok közül a. 
legjobb az elöljáró tagozat töltőeszközeinek alegységekhez való irányítása. 
Ez az alegységeknek megerősítésül adott üzemanyaggal megrakott szállít
mány, a menetet azokkal együtt hajtja végre a mozgó töltő pontok szere
pét is betöltve. Az egyes oszlopokhoz kikülönített szállító eszközök meny
nyisége függ annak állományától és a lehetséges hajtóanyag fogyasztásá
tól. A gépjárművek hatótávolságának növelése és azok feltöltési idejének 
csökkentése céljából általában kiegészítő készletek kerülnek létrehozásrc, 
kannák:>an gk. benzinből 0,25, gázolajból 0,4 ja mennyiségben. 

Előnyö.-; lehet szintén a kellő időben - ha a helyzet lehetővé teszi -
hajtóanyag szállítmányok irányítása a csapatok pihenő körleteibe, azok 
gyors kiadáshoz való megfelelő előkészítésével. 

Ez a változat az elmúlt évben lefolytatott gyakorlaton került alkal
mazásra, amikor a helyzetnek megfelelően az alegységek menetet hajtot
tak végre saját csapataik mögöttes területein. Az egyik pihenő alkalmával 
a korábban ideérkezett töltőcsoport ésszerűen tagolta a töltő gépkocsikat, 
szoros kapcsolatot kiépítve az alegység parancsnokokkal és a gépjárművek 
kísérő személyzetével jelentősen csökkentette a feltöltés időszükségletét. 
Az alegységek gyorsan végrehajtva a feltöltést, folytathatták a menetet. 

Az anyagi készletek feltöltése ezalatt a menet alatt a hosszú pihenők 
és nappalozási (éjjelezési) körletekben történt, azok gépkocsi szállítással 
való eljuttatása útján. A hajtó- és más anyagot szállító eszközök a gép
járművek feltöltése és az anyagi eszközök alegységeknél való átadása után 
azonnal megrakodtak a közeli raktáraknál vagy az élenjáró szállító esz
közeiről és ezután besoroltak a csapatok menetoszlopaiba, majd azokkal 
együtt folytatták a menetet . 
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Ismeretes, hogy a hosszú 1ncnetet végrehajtó csapatok egészségügyi 
biztosítása magába foglalja a személyi állomány megbetegedésének meg
előzésével kapcsolatos rendszabályokat, a menetvonalak összpontosítási 
körletek, vízlelőhelyek eü. felderítését, a sérültek és betegek időben való 
eü. ellátását és azok hátraszállítását a mögöttes területre. 

Szólni kell néhány szót a menet alatti vízellátásról is. A gyakorlatok 
tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a hegyi körletekben a helyi vízforrások 
nem mindig alkalmasak a csapatok ivóvíz ellátására. Gyakran kell azt 
nagy távolságról szállítani. Ezért az alegységeknél levő szervezetszerű 
eszközök mellett célszerű a víz szállításához és tárolásához pótlólag kan
nákat, hordókat, termoszokat kiadni. A személyi állomány kulacsait 
mindig időben meg kell tölteni jóminőségű ivóvízzel. 

Nagy szerepe van menet alatt a folyamatos hadtápvezetésnek is, 
amelyet a HVP-ról kell megszervezni. A HVP a hadtáp menetoszlopának 
élén halad és állandó összeköttetést tart az egység parancsnokkal és tör
zsével. A hadtáp alegységek menetoszlopai közötti összeköttetés alapve
tően rádió, jelzőeszközök és mozgó összeköttetés útján valósul meg. A fel
adatok a végrehajtókhoz egyes intézkedések formájában (írásban vagy 
rádión) jutnak el. Figyelembe kell venni azt, hogy a rádióösszeköttetés 
hegyes terepen végrehajtott hosszú menetek alatt általában megnehezül 
a hegyi domborzati viszonyok következtében. Ilyen körülmények között 
igen fontos a rádióhálók átjátszó állomásainak megszervezése és mozgó 
összeköttetési eszközök megléte. 

A hadtáp őrzésének, védelmének, megóvásának megszervezésekor kü
lön gondot kell fordítani a tűzvédelemmel kapcsolatos rendszabályokra, 
valamint a hadtáp alegységek után- és hátraszállítási utakon meglevő 
akadályok gyors elhárítására való felkészítésére. 

Bizonyos körülmények között a hadtáp védelme érdekében a parancs
nok intézkedésére gépkocsizó lövész alegységek is kijelölésre kerülhetnek. 

A sugár- és vegyi felderítés végrehajtása érdekében a hadtáp alegy
ségeknél megerősítésül adott dózismérő vegyivédelmiek tartózkodtak, akik 
állandó felderítést folytattak a menet és megállások alatt. A hadtáp tisz
tek rendelkeztek sugár és vegyi helyzet értékeléséhez szükséges eszközök
kel és a meghatározott jelzések vételéhez szükséges rádióeszközökkel. 

A személyi állomány a szükséges védőeszközökkei ellátásra került. A 
szállítóeszközökre málházott anyagi eszközök a sugár- és vegyiszennye
zettség megakadályozása céljából ponyvával és más szükségeszközökkel 
gondosan letakarásra kerültek. 

A hegyi terep sok nehézséget támaszt, de egyben elősegíti a csapatok 
és hadtáp védettségét, megkönnyíti az álcázást, elősegíti az anyagi eszkö
zök rejtett szállítását és az alegységek átteleptíését. Mindezt minden eset
ben kötelesek a hadtáp tisztek a nagytávolságú menetek előkészítése so
rán figyelembe venni. 

A cikkben csak néhány, a nagytávolságú menetet végrehajtó csapa
tok hadtápbiztosításával kapcsolatos kérdés került megvilágításra. Azon
ban a fent kifejtettek is bizonyítják, milyen széles azon kérdések köre, 
amelyeket a hadtápnak meg kell oldania ilyen menet előkészítése és vég
rehajtása során. 
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