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A fegyveres harc mindenoldalú biztosításának szerves részét képező hadtáp
biztosítás feladatait a különböző hadtáp tagozatok állományába tartozó hadtáp
csapatok (magasabbegységek, egységek, alegységek), intézetek és vezető szervek 
oldják meg. 

A hadtápcsapatok alkalmazása a parancsnok által jóváhagyott hadtáp- és a 
szolgálati ágak biztosítási tervei, valamint a Parancsnok Hadtáphelyettes Elha
tározásán alapul, s az adott szervezet meghatározott hadműveleti, harctevékeny
ségének anyagi, technikai, egészségügyi, közlekedési stb., összességében folya
matos hadtápbiztosítására irányul. A hadtápcsapatok alkalmazásának vizsgálata 
során célszerű más - főleg fegyvernemi és szakcsapatok alkalmazásának elveit, 
tapasztalatait is tanulmányozni. 

A hadtápcsapatok, a fegyvernemi és szakcsapatokhoz hasonlóan a hadmű
velet, harc egy meghatározott biztosítási feladatait hivatottak megoldani, szer
vezetük alapjában véve megegyezik azokkal, azzal az eltéréssel, hogy a végre
hajtó alegységeik szervezete az adott katonai szervezet meghatározott biztosí
tási feladatainak végrehajtását célozza; szolgálatilag az adott szervezet parancs
nokának, annak hadtáphelyettesén keresztül vannak alárendelve, így vezetésük, 
irányításuk az adott szervezet Hadtáp Vezetési Pontról történik. 

A hadtápcsapatok alkalmazását az adott hadtáp szervezet parancsnoka és 
törzse tervezi meg az elöljáró parancsnok hadtáphelyettes elhatározása, utasí
tása alapján. A hadtáp szervezet parancsnok és törzs munkarendje alapjában 
véve megegyezik a szakcsapat parancsnokok és törzsek munkarendjével, az el
térés csak a feladatok jellegében, volumenében és a kapcsolatok mikéntjében 
jelentkezik. Például: egy gépkocsi szállító zászlóalj parancsnoknak és törzsének 
tevékenységét az elöljáró szervezet parancsnok hadtáphelyettes, míg szakirányí
tását ezen szervezet közlekedési (szak) szolgálat főnöke végzi. A gépkocsi szál
lító zászlóalj parancsnok és törzs kapcsolatot tart azzal az anyagellátó szervvel 
(főnökséggel), melynek anyagi eszközeit tárolja (szállítja), amelynek az általa 
szállított anyagi eszközöket átadja, továbbá azzal a közúti komendáns szervezet
tel, amelyik az általa igénybe vett gépkocsi utat berendezi, kiszolgálja. S végül, 
mint szervezet parancsnok közvetlenül irányítja az állományába, az alárendelt
ségébe tartozó szállító alegységek parancsnokait. Ez a kapcsolat a hadtápcsa
patok jellegének megfelelően változik. Például: egy tábori sebészeti kórház pa-



rancsnok tevékenységét az adott kórházbázis főnök irányítja, a tábori sebészeti 
kórház parancsnok kapcsolatot tart a hozzá sérültet szállító, majd később a tőle 
sérült hátraszállítást végző sebesültszállító alegységgel, s természetesen kapcso
latot tart a szomszédos tábori kórházakkal és végül, mint elöljáró a kórház 
állományába tartozó osztályokkal, részlegekkel. 

Mindezek a szolgálati, szakmai elöljárói, az együttműködési és saját alá
rendelt szervezeteivel való kapcsolatok meghatározó szerepet töltenek be az 
adott szervezet alkalmazásának tervezésében. 

A hadtápcsapatok alkalmazásának tervezésénél alapvető jelentőséggel bír 
az, hogy az alkalmazási terv milyen időszakra, feladatra készül. Tagozatonként, 
hadtápbiztositási áganként az egyes hadtápcsapatok alkalmazási terve más-m.\:s 
időszakra készülhet. Például: míg a gépesített lövész hadosztály ellátó zászlóalj 
alkalmazási terve - a gépesített lövész hadosztály harcfeladatának időszakára, 
vagyis legfeljebb egy napra készülhet, addig a hadsereg, de főleg a FRONT 
(TABORI) hadtáp tagozat állományába tartozó gépkocsi szállító zászlóalj al
kalmazási terve - a szállítási távolság függvényében - több napra is készülhet. 
Ezen kívül egyes hadtápcsapatok alkalmazási tervük alapján huzamos idejü, 
többször ismétlődő tevékenységet is végezhetnek. Vonatkozhat ez például a 
tábori mögöttes bázis áilományába tartozó gépkocsi szállító zászlóaljra, amely a 
kirakó állomásokról az anyagi eszközöket a raktárakhoz szállítja, vagy az egyes 
termelő-javító, gyógyító intézetekre, amelyek tevékenységüket huzamos időn át 
egy települési (elhelyezkedési) körletben fejtik ki. 

A hadtápcsapatok alkalmazása során azok parancsnokai, törzsei alapvetően 
a fegyvernemi és szakcsapatokhoz hasonló parancsnoki és törzsmunkát végzik, 
megközelítően azokkal azonos - a tábori törzsszolgálati utasításban előírt - ok
mányokat dolgoznak ki. Ez a követelmény főleg az utóbbi időben kristályoso
dott ki, a centralizált anyagellátó szervezetek (ello. század, zászlóalj kialakítá
sával kezdődött meg. Ezzel egyidejűleg szükségessé válik a hadtápcsapatok al
kalmazási elveinek tisztázása is. 

Ma már nem elegendő az egyes hadtápcsapatok várható alkalmazását csu
pán főbb vonalakban, számvetésekben, a szakszolgálati ágak biztosítási tervei
ben, munkatérképén jelölni, hanem meg kell teremteni azokat a feltételeket, 
amelyek között az adott biztosítási ág feladatait realizáló hadtápcsapatok kifejt
hetik tevékenységüket. Ez pedig újszerűen veti fel a parancsnok hadtáphelyet
tcsck, törzsek, szolgálati ágak tervező, irányító szerepét is. A hadtápcsapatokra 
is vonatkozik, ami a fegyvernemi és szakcsapatokra, hogy feladatukat csak ak
kor tudják az előírt helyen, időben megoldani, ha ehhez parancsnokaik, törzseik 
kellő időben megkapják a szükséges intézkedéseket. Tehát a hadtáptörzseknek, 
szolgálati ágaknak terveik összeállításánál feltétlenül számolniok kell a feladat
lejuttatás, a hadtápcsapatok tervezési munkájának, s végül a hadtápalegységek 
konkrét felkészítésének időszükségletével. 

A hadtápcsapat parancsnoka, törzse a fentiek figyelembevételével az elöl
járó parancsnok hadtáphelyettesek intézkedésének kézhezvétele, vagy elhatáro
zásának kihirdetése után a meghatározott szállítási, építési stb. feladat tervezése, 
szervezése céljából ugyanolyan munkarendet kell hogy alkalmazzon, mint a fegy
vernemi és szakcsapatok parancsnokai és törzsei. Ez a feladatvétel jelentésétől 
a fcladattisztázás, előzetes intézkedés kiadásán, helyzetértékelésen, elhatározás· 
meghozatalán, annak az elöljáró parancsnok hadtáphelyettesnek való jelentésén, 
a feladatra vonatkozó parancs kiadásán keresztül a készenlét jelentéséig egy zárt 
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ciklust jelent. Ezt a ciklust a hadtápcsapatoknál is alapvetően a törzsszolgálati 
utasítás és a hadtápcsapatok alkalmazási elveit tartalmazó háborús működési 
utasítások figyelembevételével kell kialakítani. fgy például: a gépkocsi szállító 
csapatok alkalmazását az „utasítás a gépkocsi szállító magasabbegységek és egy
ségek működésére" c. HTP/26, a közúti csapatok alkalmazását az „utasítás a 
közúti csapatok részére" c. KÖZL./ 21 kiadványban, a tábori hadtáp állomá
nyába tartozó kórházbázisok alkalmazását a „Segédlet a csapatok egészségügyi 
biztosításának tervezéséhez" c. EÜ/46 kiadvány VII. fejezetében foglaltak sze
rint kell tervezni és megszervezni. Hasonló működési utasításokkal a hadtáp
csapatok zöme - így például a tábori előretolt bázis, a tábori mögöttes bázis -
is rendelkezik. 

A hadtápcsapatok alkalmazási terve szervesen illeszkedik az adott szervezet 
konkrét hadműveleti, harcfeladatra való felkészítésébe. Az alkalmazás konkrét 
követelményeit az adott szervezet parancsnok elhatározása alapján szabja meg 
annak hadtáphelyettese. 

A hadtápcsapatoknál a fentiekből kiindulva minden olyan tervező-szervező
ellenőrző tevékenységet el kell végezni, amelyet a fenti utaSítások előírnak. A 
tervező-szervező tevékenységből a továbbiakban mi csak: 

- a hadtápcsapatok alkalmazásának tervezésével és 
- a hadtápcsapatok által kidolgozott parancsokkal és intézkedésekkel kí-

vánunk foglalkozni. 

A hadtápcsapatok alkalmazásáról 

A hadtápcsapatok alkalmazásának tervezésénél, az adott hadtáp szervezet 
alkalmazási tervének kidolgozásánál mindenekelőtt célszerű tisztázni az adott 
hadtáp szervezet alkalmazásának elveit. A hadtáp szervezet parancsnok és törzs 
tervezési tevékenységét alapvetően befolyásolja az, hogy: 

- az elöljáró parancsnok hadtáphelyettes az adott hadtáp szervezet felé 
csak alapvető követelményt szab. Például: a tábori hadtáp gépkocsi szállító 
zászlóalj meghatározott időpontban, kijelölt útvonalon hajtsa végre menetét, 
vegyen át és szállítson ki meghatározott egységhez (helyre) anyagi készleteket; 

- az elöljáró parancsnok hadtáphelyettcs az adott hadtáp szervezet tevé
kenységének csak a fő kérdéseit határozza meg. Például: a gépkocsi szállító 
zászlóalj - egyes alegységeit (sőt meghatározott számú és típusú szállító gép
kocsijait) hova indítsa útba, milyen anyagot, honnan, hova kell szállítani; 

- s végül az elöljáró parancsnok hadtáphelyettes az adott hadtáp szervezet 
alkalmazásának minden kérdését szabályozza. Például: a gépkocsi szállító zász
lóalj - egyes alegységei hol, kinek az alárendeltségébe kerülnek, így azok to
vábbi tevékenységét és az alegységek mindenoldalú biztosítását az utóbbi pa
rancsnokság, szerv végzi. 

A fenti változattól függ az adott szállító zászlóalj parancsnok és törzse 
tervező-szervező tevékenysége és az, hogy kell-e és milyen tartalmú alkalmazási 
tervet kidolgozni; 

- az első esetben - amikor a szállító zászlóalj parancsnok az egész zászlóalj 
részére egy feladatot kapott, - a zászlóaljparancsnok joga és kötelessége, az 
elöljáró Parancsnok Hadtáphelyettes intézkedése alapján a zászlóalj alkalmazá-
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sának és mindenoldalú biztosításának megtervezése. Célszerű a gépkocsi szállító 
zászlóalj részére teljes értékű, a fegyvernemi és szakcsapatokhoz hasonló alkal
mazási tervet készíteni. Ez annál is inkább indokolt, mert a gépkocsi szállító 
zászlóalj alegységeinek vezetését a szállítási feladat végrehajtása során a zász
lóalj parancsnokság végzi. 1gy az alkalmazási terv jó alapot szolgáltat az alegy
ségek tevékenységének irányításához; 

- a második esetben, - amikor a gépkocsi szállító zászlóalj alegységei kü
lön kerülnek alkalmazásra és az alegységek konkrét alkalmazását, sőt esetleg a 
szállítási feladat során irányítását is az elöljáró Parancsnok Hadtáphelyettes ha
tározza meg, - akkor a gépkocsi szállító zászlóalj parancsnokság feladata csak 
az alegységek mindenoldalú biztosítására korlátozódik, megfontolandó az al
kalmazási terv kidolgozása. Célszerűbb lehet a zászlóaljnál csak mindenoldalú 
biztosításokra tervet kidolgozni; 

- a harmadik esetben a gépkocsi szállítózászlóalj parancsnokság elegendő. 
ha tervet készít az alegységek meghatározott helyekre való útbaindítására, a ki
jelölt szervnek való átadásra. 

A hadtápcsapatok alkalmazási terveinek kidolgozását az is befolyásolja, 
hogy azok mely hadtáp tagozat állományába tartoznak. A már fentebb említett 
változatok ugyanis tagozatoktól is függnek, azon elv figyelembevételével, hogy 
minél részletesebben határozza meg az elöljáró hadtáphelyettes a hadtápegység, 
-alegység feladatait, illetve tünteti azt fel a hadtápbiztosítási tervben, annál ke
vésbé van szükség önálló alkalmazási tervre. 

Ezek szerint például: 
- célszerű lehet alkalmazási terv készítése a magasabbegységek egészségügyi, 

ellátó, javító zászlóaljainál, a Hadsereg és a Tábori Hadtáp tagozat állomá
nyába tartozó azon hadtápalegységeknél, amelyek feladataikat a fentiekben már 
kifejtettek szerint önállóan oldják meg; 

- alkalmazási tervet kell készíteni az önálló, meghatározott feladatokat 
végrehajtó hadtáp vezető szerveknél a jóváhagyott Háborús Működési Utasítások 
alapján, a bázisfőnökségeknél, közlekedési csapatoknál; 

- s nem szükséges alkalmazási tervet kidolgozni a zászlóalj, ezred hadtáp
alegységeknél, a bázisok, dandárok állományába tartozó szervezeteknél, mert 
azok feladatait részletesen tartalmazzák az elöljáró Parancsnok Hadtáphelyettes, 
illetve a bázisok, dandárok alkalmazási tervei. Ezen szervezeteknél a fegyver
nemi és szakcsapatokhoz - például a hadosztály híradó zászlóaljhoz - hasonlóan 
elegendő munkatérképet, elhelyezkedési, átcsoportosítási, őrzés-védelmi tervet 
vezetni, illetve kidolgozni. 

A hadtápcsapatok alkalmazási terveinek tartalmára, formájára szintén jól 
alkalmazhatók a fegyvernemi és szakcsapatok alkalmazási tervei, a hadtápcsa
patok sajátos feladatainak figyelembevételével. A hadtápcsapatok alkalmazási 
tervét célszerű egy m~ghatározott feladat végrehajtásának idejére készíteni. Ez 
hadtáp vezető szervenként, szervezetenként időben különböző lehet. Például: a 
már fentebb említett Tábori Hadtáp gépkocsi szállító zászlóalj részére ez a 
szállítási feladat függvényében lehet egy teljes szállítási ciklus (anyagmálházás 
- kiszállítás - anyagátadás - sérültek felrakása - szállítása - sérült átadás -
kijelölt körletbe való menet), vagy csak egy szállítási feladat. Közúti, vasúti 
építő zászlóaljaknál az építési feladat időszaka 2-4 nap. Bázisfőnökségeknél 



egy adott körletbe való áttelepítés, működés megszervezése, végzése 2-5-7 napot 
is felölelhet. 

Az alkalmazási tervet célszerű: 
- térképen és 
- a térképhez csatolt szöveges rész formájában kidolgozni. 

A térképen célszerű az adott hadtápegység jelenlegi és tervezett települési 
(elhelyezkedési) körletén felül feltüntetni: 

- az elöljáró Parancsnok Hadtáphelyettes tartózkodási helyét (Hadtáp Ve
zetési Pont); 

- azokat a bázisokat, csapatokat, amelyekkel együttműködésben feladatait 
végzi; 

- a hadtápegységek anyagi, technikai, egészségügyi biztosítását végző objek-
tumokat és az azokhoz vezető útvonalakat; 

- s végül az őrzés-védelem érdekében a kijelölt (szomszédos) csapatokat. 

A szöveges részben célszerű kidolgozni (elhelyezni): 

1. A hadtáp szervezet alkalmazására vonatkozó elgondolást. 
1. A hadtáp szervezet harcértékét (csoportosítását) a megindulási helyzet-

ben és a feladat végrehajtása során. 
3. A hadtáp szervezet célszerű menetrendjét. 
4. A hadtáp szervezet teljesítőképességét. 
5. Az adott szakfeladat végrehajtásának (az egységek, alegységek alkalma-

zásának tervezett) rendjét, az erők és eszközök elosztását. 
6. A hadtáp szervezet őrzés-védelmét, oltalmazását. 
7. A hadtáp szervezet anyagi, technikai, egészségügyi biztosításának rendjét. 
8. A hadtáp szervezet vezetésének rendjét. 

A szöveges részt, vagy annak egy részét - például a 2., 3 ., 4., 5. táblá
zatokat és az anyagi biztosítás táblázatát - célszerű egyes esetekben a térképen 
elhelyezni. 

Az alkalmazási terv általunk célszerűnek tartott változatát egy, a Tábori 
Hadtáp tagozat állományába tartozó önálló gépkocsi szállító zászlóaljra vonat
kozóan az 1. sz. vázlat tartalmazza. 

A szöveges rész javasolt változatával kapcsolatos elképzeléseink az aláb
biak: 

1. A gépkocsi szállító zászlóalj ............... -tói ............... -ig a ................. . 
.................. alárendeltségében a következő feladatokat hajtja végre: 

a) Menet végrehajtása ............... -tói ........................ útvonalon. Beérkezés 
.............................. területére ............... -ig. 

b) Végrehajtja .............................. körletében ............... -tó! ............... -ig 
............ t., ............ t., ............ t. anyagi eszköz málházását. 

e) Elszállítja ............ -tói ........................ útvonalon ............ -kor; átadja 
..................... -nak ............ t., ............ t., ............ t. anyagot. 
végrehajtására. 

d) Az üres visszatérő szállító gépkocsikkal menetet hajt végre ............ -ra, 
.......... ······ ........ -hoz és .............. ·-tó! ............... -ig felmálház ........................ , 
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majd .................................... útvonalon ............... -ig ..................... -hoz eljut-
tatja azokat. 

e) A szállítás befejezése után ............ -tói menetet hajt végre ............ -ig 
................................. területére és felkészül ............ -tói .................. feladat 

1. A gépkocsi szállító zászlóalj harcértéke: 

Gépkocsi 
>, aJ •O 

Megnevezés Fő ""~ mkp.1 szgk 1 tgk. 1 pótk.1 ~f: 
1 1 össz. 

'él 
w w vo. -~ 

r.. > P:l 

Pság. 
1. szd. 
2. szd. 
3. szd. 
Kiszo. 
aeg.-ek 

Ossz. 

;. A menetrendet a szervezet - az általa végrehajtott feladat, az út- stb. 
viszonyok figyelembevételével célszerű kialakítani, grafikus formában. 

4. Szállítótér helyzet. 

Alegység Gk. (db) Száll.1 Pótk. (db) Száll. Mindösz-
meg-

...... t 1 ······ t 1 tér 1 1 tér szesen száll. 
nevezése össz. (t.) l ...... t ...... t össz. (t.) tér (t.) 

1. szd. 
2. szd. 
3. szd. 

összesen: 

5. A .... . .. ....... ...... ....... gépkocsi szállító zászlóalj alegységeinek tervezett 
alkalmazása: 

Szállí- Száll. gjmú. Szállítás végrehajt. 
tandó 

szűk.s. 
Szállítást végzi Távolság 

időpontok anyag 

meg-1„ 
nev. tgk.1 pótk. szd. 

1 
sz. 

1 
raj km lidő/ó. indu-1 rako-1 s:áll. l .ci l' d' ez-t; as as dete 

1 1 

Megjegyzés: 

Az alárendelt egységek, alegységek tervezett alkalmazása grafikus formában 
is elkészíthető. · 
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6. Anyagi, technikai, egészségügyi biztosítás. 

a) Anyagi biztosítás. 

Várható Van 
Megnevezés fogy. 

ja. 
1 

t. ja. 
1 

"" gépkocsi " » benzin e 

" s gázolaj 
~ 
N 

0 összesen 

Élelem 

Egyéb anyag 

összesen: 

b) Technikai biztosítás. 

Hiány 
Felvétele-(az. által 

zéshez felvételezés- szükséges re kerül) 

t. ja. 
1 

t. tgk. 1 pótk. 

·~ s:;, 
Várható technikai veszteség Javítás 

Alegység 
igénybe- elg. megne- ~·g vétel során behatástól össz. saját elölj. vezése .fr .s: eszk. által 

(!) ~ o• 
1 

db % 1 
db % 1 db /0 

e) Egészségügyi biztosítás: 

Várható 
Kiürítésre egészségügyi 

kerül 
Alegység megnevezése veszteség Egységnél 

marad 

1 

1 szüksé-
% fő fő ges 

gjmű. 

7. A gépkocsi szállító zászlóalj őrzésével, védelmével, oltalmazásával kap-
csolatos rendszabályok: 

a) Az elhelyezési körletben. 
b) A menet alatt. 
e) A rakodás ideje alatt. 
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8. A gépkocsi szállító zászlóalj vezetésének rendje: 

a) Híradás. 

A ................................. körletben ............ -tól ............ -ig 

- az elöljáró Parancsnok Hadtáphelyettessel (Hadtáp Vezetési Ponttal) 
rádión ..................................................... . 
távbeszélőn .... , ..................... , ··· ..... ,, · ... · · .... . 

- az alegységekkel: 
rádión ..................................................... . 
távbeszélőn .......... , ... , , .... , .......................... . 

a/b) A szállítási feladat alatt 

- az elöljáró Parancsnok Hadtáphelyettessel (Hadtáp Vezetési Ponttal) 
rádión ..................................................... . 
távbeszélőn ...................... , ..................... ···· 

- az alegységekkel : 
rádión ........................................................ . 
távbeszélőn ... , , , , ...... , , , .... , ...................... , ... . 

- a közúti komendáns szervekkel: 

rádión ······················································ 
távbeszélőn ...... , .............. , ......................... . 

a/c) A szállítási feladat befejezése után: 

- az elöljáró Parancsnok Hadtáphelyettessel (Hadtáp Vezetési Ponttal) 
rádión ..................................................... . 
távbeszélőn ............................................... . 

- az alegységekkel: 
rádión ..................................................... . 
távbeszélőn ............................................... . 

b) Jelek-jelzések táblázata. 

A fentebb vázolt önálló gépkocsi szállító zászlóalj alkalmazási terv alap
vetően csak önálló egység-szintű szervezetre alkalmazható. Az alkalmazási terv 
javasolt felépítése felhasználható középirányító vezető szervek - bázisfönökségek, 
dandárparancsnokságok - által készített alkalmazási tervek kidolgozásánál is, a 
rájuk vonatkozó Háborús Működési Utasításokban foglaltak figyelembevéte
lével. 

Az alkalmazási térkép is ezen vezető szervek kapcsolatait kell hogy tük
rözze. A táblázatok pedig az alárendeltségükbe tartozó egységek, alegységek, 
intézetek főbb adatait kell hogy tartalmazzák. A parancsnokságok, törzsek kör
letét, elhelyezését célszerű külön 1 :2 5 ooo-es térképen - rögzíteni és csatolni az 
alkalmazási tervhez. Ugyancsak célszerű az alkalmazási tervhez csatolni: 

- az anyagi bázisfőnökségeknél: az anyagfogadás, tárolás, kiadás, málhá
zással, a helyszíni beszerzéssel; 
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- a kórházbázis főnökségeknél: a sérültek és betegek fogadásával, gyógyí
tásával, hátraszállításával, a higieniai és járványügyi rendszabályokkal, az egész
ségügyi anyagellátással stb.; 

- a közlekedési dandár parancsnokságoknál: a helyreállításra, berende
zésre, kiszolgálásra kerülő úthálózattal, a forgalomirányítással kapcsolatos fel
adatokat. 

A hadtápcsapatok által készített parancsokról, intézkedésekről 

A hadtáp szervezet parancsnoka az elöljáró Parancsnok Hadtáphelyettes, 
szolgálat főnök előzetes intézkedésének vétele után, azonnal kiadja az aláren
delt egységek, alegységek parancsnokai felé a szükséges intézkedéseket. Ilyen 
lehet például szállítás, átcsoportosítás előtt a személyi állomány felkészítése, a 
gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése, a mozgó anyagi készletek feltöl
tése, felmálházása stb. 

A hadtáp szervezet parancsnok elhatározásának az elöljáró Parancsnok 
Hadtáphelyettes által történt jóváhagyása után a hadtáp szervezet törzse kidol
gozza az adott hadtáp szervezet parancsnok parancsát. 

A parancs - a hadtápcsapatok alkalmazási sajátosságainak figyelembevé
telével - a Törzsszolgálati Utasításban és a már hivatkozott Háborús Működési 
Utasításban meghatározottak szerint kerül kidolgozásra. 

A hadtáp szervezet parancsnok parancsában célszerű az alábbiakat meg
határozni: 

1. Az ellenség várható tevékenységéből adódó őrzés-védelmi feladatok. 

2. A hadtáp szervezet részére kijelölt elhelyezési (települési) körletet és a 
feladat során igénybevehető úthálózatot. 

3. A szervezet feladatait és a feladat megoldására vonatkozó elgondolást. 

4, A „Megparancsolom" szó után a), b), c) szerint külön bekezdésekben 
meghatározni az alárendelt egységek, alegységek feladatait, például: 

- mikortól hova települjön át; 
- milyen feladatot oldjon meg; 
- a feladatra való készenlét idejét. 

; . A vezetési pontok települési helyeit és áttelepülésük tervezett irányát. 

A jelentések felterjesztésének határidejét. (Hadtápcsoportok által is célszerű 
összefoglaló jelentés felterjesztése, amely a harcértéktől - a feladat végrehajtá
sán keresztül a HJT szerinti pontokat tartalmazza. Ezen kívül a szervezet Pa
rancsnok Hadtáphelyettes külön napi hadtáp helyzetjelentést terjeszt fel.) 

A parancs 4. pontjában az egyes végrehajtó egységek, alegységek feladatai 
szöveges részhez csatolt táblázatos tervfeladat formájában is meghatározhatók. 

A parancsot a hadtáp magasabbegységeknél írásban, a hadtápegységeknél 
szóban kel! kiadni. 

A parancs kihirdet.:sérc célszerű az egység (alegység) parancsnokokat beren
delni, de egyes esetekben másként is cl lehet részükre juttatni. 
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Az adott hadtáp szervezet műszaki, vegyivédelmi stb. biztosításával kap
csolatos feladatot külön intézkedésben, az anyagi, technikai, egészségügyi bizto
sítással kapcsolatos feladatokat pedig hadtápparancsban célszerű meghatározni. 

A fentiek figyelembevételével tehát a hadtáp magasabbegységeknél, egysé
geknél a fegyvernemi és szakcsapatokhoz hasonlóan két parancs, az alkalma
zással kapcsolatos parancs és a hadtápbiztositással kapcsolatos hadtápparancs 
kerül kidolgozásra. 

A hadtáp szervezeteknél, főleg a Hadsereg, Tábori Hadtáp tagozatok kö
zépirányító szerveinek szerepét betöltő bázis és dandár törzseknél a parancsok, 
intézkedések időben való kidolgozása mellett igen nagy jelentőséggel bír azok 
alárendeltekhez való gyors lejuttatása. Ezt jelentős mértékben elősegíthetik a 
már előre kidolgozott parancskivonatok formanyomtatványai. Ez a lefolytatott 
gyakorlatok tapasztalatai alapján igen értékes időnyerést jelent az alárendelt 
törzsek számára. 

* 
A hadtápcsapatok alkalmazásával kapcsolatos kérdések az utóbbi időben 

végrehajtott gyakorlatok tapasztalatai alapján fokozottabb mértékben nyernek 
aktualitást. A témakör alapelveinek tisztázása, majd a hadtápcsapatok alkalma
zásával kapcsolatos konkrét módszerek alkalmazása e téren is egyértelműbb 
tevékenységhez vezethet. 

(A vázlat a folyóirat végén található.) 




