
A munka megszervezése a hadtáp veietési ponton 

(Fordítás) 

A csapatok harckészültségének egyik fontos eleme - a csapatvezetés további 
tökéletesítése. A csapatok harcképessége jelentős mértékben attól is függ, hogy 
milyen a vezetés minősége és ez mennyiben felel meg a korszerű követelmé
nyeknek. A csapatok felszerelése korszerű fegyverfajtákkal és harci-technikai 
eszközökkel, a harctevékenységek dinamiku.s és határozott jellege több vezetési 
folyamatot bonyolulttá tett és a vezetéssel stemben új, fokozott követeleményeket 
támasztott. A hadtápvezetés, a csapatvezetés összetevő része, és a csapatok fo~ 
lyamatos hadtápbiztosításának egyik elengedhetetlen feltétele. 

Mint ismeretes, a hadtápvezetés olyan alkotó folyamat, amely valamennyi 
beosztású parancsnoktól szinte művészi adottságokat, magas színvonalon álló 
hivatástudatot, szakmai felkészültséget követel meg és azt teszi szükségessé, 
hogy képesek legyenek a helyzet bármilyen körülményei közepette is megszer
vezni a csapatok teljes értékű és időben történő ellátását. A hadtápvezetés több 
olyan kérdést ölel fel, amely magába foglalja: 

- a hadtápbiztosítás megszervezését; 
- a feladatok gyors eljuttatását a végrehajtókhoz; 
- a pontos együttműködés megszervezését a szolgálati ágak és a hadtáp 

alegységek között; · 
- az erőkkel és az eszközökkel való manőverezést, a csapatok folyamatos 

és mindenre kiterjedő ellátása érdekében; 
- a kiadott parancsok, utasítások és intézkedések végrehajtása felett gya

korolt ellenőrzést; 
- megbízható összeköttetés fentartását az elöljáró hadtápfönökséggel, a sa

ját parancsnokkal és az alárendelt hadtáp alegységekkel. 

A csapathadtáp vezetésére vonatkozó feladatok bonyolultsága korszerű 

harcban valamennyi hadtáptiszttől azt követeli meg, hogy szakadatlanul tökéle
tesítse az alárendelt szolgálati ágak és alegységek vezetésének módszereit, mun
kájában magasabb szintre emelje az operativitást és a rugalmasságot, fokozza 
tevékenységének gyorsaságát, de különösképp az szükséges, hogy a hadtáp
tisztek haladéktalanul reagáljanak a harchelyzetben és a hadtáphelyzetben be
következett minden változásra. 

Az egység hadtápjának vezetéséhez hadtáp vezetési pontot szerveznek 
(HVP). A hadtáp vezetési ponttal szemben támasztott legfőbb követelmény, 
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hogy a vezetési pont legyen mozgékony és a hadtáp vezetését a helyzet bár
milyen körülményei közepette is biztosítsa, egyhelyben tartózkodás esetén és 
mozgás közben is.A hadtáp vezetési pont élén, a parancsnok hadtáphelyettese 
ill. Nálunk (a Szovjet Hadseregben, Ford.) típusállományú vezetési pontokat 
alakítotak ki, így többek között ilyen hadtáp vezetési pontot is létrehoztak. Az 
összes ilyen vezetési pont szervezetszerű gépjárműveken és törzsbuszokon helyez
kedik el, ami azt teszi lehetővé, hogy ezeket rövid időn belül telepíteni lehet 
és fel lehet készíteni őket azonnali munkavégzésre. 

A lefolytatott gyakorlatok tapasztalatai szerint az egységparancsnok had
táphelyettese, a neki alárendelt szolgálatiág-vezetőkkel, rendszerint a hadtáp 
vezetési ponton tartózkodik. Az egység típusállományú hadtáp vezetési ponton 
például olyan gépkocsik vannak, amelyek közül az egyik az egységparancsnok 
hadtáphelyettes részére nagy hatótávolságú, vezetés céljára szolgáló rádióállo
mással munkahelynek van berendezve, a többi tiszt munkájához pedig másfajta 
gépkocsikat rendszeresítettek. 

A hadtáp vezetési pont technikai felszereltségét illetően, jelentős újítást ve
zetett be B. Grusin őrnagy, aki például többek között azt javasolta, hogy a 
hadtáp vezetési pont ügyeletes részére, különlegesen felszerelt térképet kell 
rendszeresíteni. Ahol ilyen térkép áll rendelkezésre, - az adatok beérkezésének 
megfelelően -, az egyezményes jelek átcsoportosításával az ügyeletes tiszt ezen 
a térképen rögzíti a helyzetet, így tfnteti fel a csapatok helyét, a hadtáp gép
járművek elhelyezkedését, vagy a helyben települt hadtáp alegységeket. Az ilyen 
térkép azt is lehetővé teszi, hogy a helyzetet menet közben is fel lehessen tün
tetni. A. Zelenkov őrnagy olyan értékes újítási javaslatokat terjesztett elő, ame
lyek azt tartalmazzák, hogy a hadtáp vezetési ponton a tisztek munkahelyeit 
híradó vonatkozásban miként kell berendezni. Ugyancsak felhasználják nálunk 
a gyakorlati munkában a más tisztek által benyújtott számos újítási javas
latot is. 

A hadtáp vezetési ponton folyó munka pontos megszervezése szempontjá
ból komoly jelentősége van annak, hogy a gépkocsikat a terepen a lehető leg
célszerűbben helyezzük el. A gépjárművek elhelyezése, a mindenkor kialakult 
helyzet körülményeitől függ. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hadtáp veze
tési pont személyi állománya, rendszerint széttagoltan helyezkedik el. A hadtáp 
vezetési pont ilyen települése megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a tisztek 
egész nap, és bármilyen helyzetben eredményes munkát végezhessenek. A hadtáp 
vezetési ponton a munka megszervezése, a javaslatok kidolgozásának módszerei 
és a hadtápbiztositás tervezése, mindenek előtt a tisztek személyi felkészültségé
nek fokától és a helyzet konkrét körülményeitől függenek. Elsősorban azonban 
minden körülmények között a munkavégzés során tanúsított magas fokú opera
tivitás követelményét és azt kell figyelembe venni, hogy az elhatározást a le
hető legrövidebb idő alatt kell meghozni, a feladatokat pedig ugyancsak nagyon 
gyorsan el kell juttatni a végrehajtókhoz, a csapatok folyamatos biztosítása ér
dekében pedig a hadtáp alegységeket és szolgálati ágakat pontosan irányítani 
kell. 

Számos gyakorlat tapasztalatait alapul véve, - amennyiben elegendő idő 

áll rendelkezésre ahhoz, hogy felkészüljünk a küszöbön álló tevékenységre -, 
a következő munkarendet lehet elfogadni. Amikor az egységparancsnok hadtáp
helyettes a harcállásponton a parancsnoktól megkapta a feladatot, a hadtáp 
vezetési pontra távozik. Miután itt elvégezte az időszámvetést, a helyzetre vo-
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natkozóan tájékoztatja beosztottait és kiadja a hadtáp előzetes intézkedést. 
Majd ezt követően, a szolgálatiág-főnökökkel együttesen tisztázza a feladatot, 
értékeli a hadtáphelyzetet, előkészíti az egység hadtápbiztosításának megszerve
zésére vonatkozó javaslatait, és a hadtápparancs tervezetet. Ezután a harcállás
ponton a parancsnoknak jelenti javaslatait és aláírásra benyújtja a hadtápparancs 
tervezetet. Amikor a parancsnok hadtáphelyettese újból visszatér a hadtáp ve
zetési pontra, kidolgozza a hadtápbiztosítási tervet, ellenőrzi, hogy a feladatok 
vajon eljutottak-e a végrehajtókhoz, és megszervezi a kiadott intézkedések vég
rehajtásának ellenőrzését, a hadtápbiztosítási tervet egyezteti az egység törzs
főnökével és azt jóváhagyás céljából jelenti a parancsnoknak. 

Mivel pedig rövid határidők állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a csapatok 
felkészüljenek a harctevékenységre - következésképp a hadtápbiztosítás megter
vezéséhez és megszervezéséhez is korlátozott idő áll rendelkezésre -, felmerül 
annak szükségessége, hogy a parancsnok hadtáphclyettesének és a szolgálatiág
főnököknek munkájához más utakat és módszereket kell kutatni, ezeket töké
letesíteni is kell, amint ezt a munkát a csapatoknál végzik is. 

Harcászati gyakorlatok alkalmával, a hadtáp elhatározás kidolgozásakor 
és a megszabott feladatok végrehajtásában helyesen szervezi például a mun
kát V. Csernüh őrnagy, az egységparancsnok hadtáphelyettese. Az egység harc
ban való hadtápbiztosításának megszervezésére irányuló javaslatok kidolgozását, 
párhuzamosan végzi a törzsnél folyó olyan munkával, ami a parancsnok harcra 
vonatkozó elhatározásának kidolgozására és megszövegezésére irányul. 

Amikor az ezred megkapja a harcfeladatot, a tüzérfegyverzeti szolgálat és 
az üzeroanyagellátó szolgálat főnökével együttesen V. Csernüh a harcálláspontra 
megy. Erre azért van szükség, mivel az anyagi biztosításban és a szállítás során, 
a lőszer és az üzemanyag képezi az anyagok legjelentősebb mennyiségét. Amikor 
a parancsnoktól megkapja a feladatot, ezt gyorsan tisztázza és előzetesen előre 

előkészített nyomtatvány űrlapon elkészíti az előzetes hadtápintézkedéseket, 
amelyeket a harcintézkedéssel együtt már itt átad. 

Azáltal, hogy Csernüh elvtárs az egység törzsével párhuzamosan dolgozik, 
a harcállásponton tartózkodó szolgálatiág-főnökök részére is időben ki tudja 
hirdetni a parancsnok harcászati elhatáro:iását, el tudja készíteni a hadtáphiz
tosítás megszervezésére vonatkozó saját elhatározását, meg tudja szövegezni a 
hadtápparancsot, ezt aláírásra jelenthetí a törzsfőnöknek, valamint a parancs
noknak és a harcparanccsal egy időben elküldheti az alegységeknek. Amennyi
ben pedig a harcparancsot szóban hirdetik ki, ebben az esetben Csernüh is 
azonnal ki tudja adni a zászlóaljparancsnokok részére a szóbeli hadtápparan
csot. Ezután a hadtáp vezetési pontra távozik, ahol a többi szolgálatiág-főnök
nek és a hadtáp alegység parancsnokoknak ismerteti a kapott feladatot, a harc
parancsot és a szükséges mérvben kihírdeti a hadtápelhatározást is. A parancs
nok hadtáphelyettesének ilyen munkamódszere jelentősen lecsökkenti a hadtáp
elhatározás kidolgozására és megszövegezésére szánt időt és az alegységekhez 
történő eljuttatáshoz szükséges időt. 

Csernüh őrnagy tisztában van azzal, hogy a hadtápbiztosítás megtervezése 
és a feladatok eljuttatása a végrehajtókhoz, a hadtáp munkában csupán a kez
detet jelenti, ezért megszervezi az elhatározás végrehajtása felett gyakorolt el
lenőrzést, a hadtápalegységek számára időben pontosítja a feladatokat (amennyi
ben a helyzetben változás következett volna be), az egész gyakorlat folyamán 
biztosítja a hadtáp szilárd és folyamatos vezetését, irányítja az alegységek felé 
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irányuló anyagszállításokat. Kétségtelen, hogy ilyen körülmények között a had
tápalegységek személyi állománya kellő gyakorlatra tesz szert a tábori körülmé
nyek között folyó munkában, a harcoló alegységek számára pedig mindig idő
ben biztosítani lehet mindazt, ami a harc megvívásához és az élethez szük
séges. 

A harcászati gyakorlatokon megszabott feladatok megoldásához az alkotó 
hozzáállás, a magas fokú operativitás és a törzskultúra, számos szolgálatiág
fönökre és több egységparancsnok hadtáphelyettesre jellemző, ami számunkra 
végeredményben munkasikereket eredményez. 

A támadáshoz való felkészülés során, a hadtáp vezetési ponton folyó min
den munkát úgy szervezzük meg, hogy a hadtápbiztosításra vonatkozó utasítá
sok a lehető legrövidebb idő alatt eljussanak az alárendeltekhez. Ezáltal azt 
érjük el, hogy a hadtáp-alegységparancsnokok és más szolgálati beosztású sze
mélyek számára a lehető legtöbb idő áll majd rendelkezésre, hogy sokoldalúan 
ellássák a harcoló alegységeket és egységeket, hogy a hadtápot felkészíthessék 
a támadás folyamán végzendő munkára. A parancsnok hadtáphelyettes és a 
szolgálatiág-fönökök munkájában fontos helyet kell elfoglaljon a kiadott intéz
kedések végreh3.jtásának ellenőrzése és annak vizsgálata, hogy a csapatok el 
vannak-e látva valamennyi anyagi eszköz fajtával. Ez a körülmény arra kész
teti a tiszteket, hogy időnként elhagyják a hadtáp vezetési pontot és a hely
színre, közvetlenül az ellenőrzendő objektumhoz szálljanak ki. A hadtáp veze
tési ponton folyó munka megszervezése alkalmával ezt a tényezőt rendkívül 
gondosan kell számításba venni. 

A támadás folyamán a parancsnok hadtáphelyettes köteles állandóan is
merni a harcászati helyzetet, a hadtáphelyzetet és a helyzetben bekövetkezett 
változásoknak megfelelően megfelelő rendszabályokat kell foganatosítani a har
coló alegységek ellátása, a hadtáperőkkel és eszközökkel végrehajtandó manő
verek érdekében. A támadás előestéjén a hadtáphelyettes, a szolgálatiág-főnökök 
fő figyelmüket a felhasznált készletek feltöltésére és pótlására, valamint arra 
fordítják, hogy a hadtápot felkészítsék a következő nap elvégzendő munkára. 
Ebben az időszakban a leggyakrabban természetszerűleg a személyes érintkezés 
és a személyes ellenőrzés módszere kerül előtérbe. 

A hadtáp vezetési ponton a folyamatos és szilárd hadtápvezetés biztositá
sára irányuló gyakorlati munkában, sajnálatos módon nem minden parancsnok 
hadtáphelycttes mutat alkotó és ésszerű kezdeményezést. Az egyik gyakorlaton 
az egységparancsnok hadtáphelyettese, bár megtervezte a hadtápbiztosítás meg
szervezését, előkészítette a hadtápintézkedést, ezt azonban néhány alárendelthez 
elkésve juttatta el, így ez az okmány nem töltötte be szerepét. Az egységpa
rancsnok ilyen hadtáphelyettese a hadtáprendszerben nem tartott fenn megbíz
ható kapcsolatot. Voltak olyan időszakok is, amikor ennek az egységnek a szol
gálatiág-fönökei nem tanúsítottak kellő kezdeményezést annak érdekében, hogy 
a helyzetre vonatkozóan adatokat szerezzenek be és nem voltak tisztában az
zal, hogy az alegységek miként vannak ellátva anyagi eszközökkel. Kézenfekvő, 
hogy ilyen körülmények között sikeres hadtápvezetésről és időben történő ellá
tásról nem lehet beszélni. A helyzet ismeretének hiányában, a szolgálatiág
főnökök a támadás folyamán természetszerűleg képtelenek arra, hogy valami
lyen befolyást is gyakoroljanak a csapatok anyagi ellátottságára. 

Még néhány szót a hadtáp vezetési pont menetben végzett munka 
megszervezéséről. Menetben, a hadtáp vezetési pont munkájában pontosságot 
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csak abban az esetben lehet elérni, ha helyesen és átgondoltan mindent a hely
színen szervezünk meg, vagyis mindent a menet megkezdése előtt végzünk el, 
amikor a rádióeszközöket készítjük elő, az egyezményes jelzéseket állapítjuk 
meg. Nálunk, a menettel kapcsolatos gyakorlatok végrehajtása során szerzett 
tapasztalatok szerint az egységparancsnok hadtáphelyettese például úgy irányí
totta a neki alárendelt hadtápalegységeket, hogy részükre rendszerint személye
sen, vagy hírvivő útján rövid utasításokat adott ki, a hadtápalegységek parancs
nokai pedig a forgalomszabályozó terepszakaszokon való áthaladásról és az al
egységek helyzetére vonatkozóan tettek jelentést. Az alegységek ellátottságának 
ellenőrzése és a helyszínen kiadott utasítások végrehajtásának felülvizsgálata 
rendszerint pihenők alkalmával a kijelölt körletbe való beérkezéskor történt. 

A hadtáp vezetési pont munkájában tehát a hadtáp vezetésében, az opera
tivitás fokozását illetően nem kevésbé fontos szerepet játszanak a pontosan ki
dolgozott írásbeli okmányok. Amikor ezeknek az okmányoknak a formáját és 
tartalmát akarjuk meghatározni, mindenképpen számításba kell venni az alap
vető követelményt, vagyis: az okmányok kidolgozása nem tarthat hosszú ideig, 
az okmányoknak rövidnek és világosaknak kell lenniük. 

A használatban levő típusokmányok kitöltéséhez rendszerint kevés idő is 
elegendő, az ilyen okmányok révén elérhető, hogy az alárendeltektöl, tartalmu
kat illetően azonos információk érkezzenek be. A típusokmányok megfelelőbbé 
tételére irányuló munka a csapatoknál folyamatban van. Természetszerűleg eze
ket tovább kell tökéletesíteni, számításba véve ennek során annak lehetőségét, 
hogy ezek alkalmasak legyenek a híradás technikai eszközei útján való továb
bításra. Maga az élet szab felénk olyan követelményeket, hogy a hadtápvezetés 
gyakorlatában határozottabban honosítsuk meg a tudományos munkamódszere
ket, bátrabban afkalmazzuk a hálótervezést és a hadtáp vezetési pontokon a 
munka gépesítésének más eszközeit is. 

A jelenlegi körülmények között a hadtáp vezetéséről nem lehet úgy be
szélni, hogy egyáltalában ne tegyünk említést a hadtáp vezetési ponton működő 
híradásró1. Gyakorlatok alkalmával a tapasztalt hadtáphelyettesek minden eset
ben gondoskodnak arról, hogy megbízható összeköttetés működjön az egység 
törzsével, a harci alegységekkel és a hadtápalegységekkel, amikor pedig műkö
dési zavarok jelentkeznek, vagy a híradás megszakad, az összeköttetést oly mó
don igyekeznek helyreállitani, hogy közbeeső, vagy más rádióállomásokat vesz
nek igénybe. Hasznosnak mutatkozik, ha a készüléket a parancsnoki rádióhá
lóba kapcsolják be, ami lehetővé teszi, hogy a helyzetre vonatkozóan adatokat 
lehessen beszerezni és a harcoló alegységek folyamatos hadtápbiztosítása érde
kében foganatosítani lehessen a szükséges rendszabályokat. 

Allandóan gondoskodni kell a csapathadtáp további vezetéséről. Amennyi
ben a parancsnokok hadtáphelyettesei és a szolgálatiág-főnökök a hadtáp mun
káját a hadtáp vezetési ponton és az alegységeknél hozzáértően szervezik meg, 
lehetővé válik, hogy a harchelyzet bármilyen körülményei közepette is megbíz
ható és folyamatos hadtápbiztosítást lehessen szervezni. 
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