
Az ezredhadtáp vezetése menetben 

(Fordítás) 

A Nagy Honvédő Háború tapasztalatai igazolják, hogy a csapatok hozzá
értő vezetése a harc sikerének egyik döntő tényezője. A dinamikus, gyorsan 
változó és határozott harctevékenység viszonyai között, valamint a bonyolult 
harci technika miatt a vezetés jelentősége sohe nem látott mértékben megnőtt. 
A csapatok vezetésének folyamatos tökéletesítése elméleti és gyakorlati vonat
kozásban is különösen fontos feladat. 

A csapatok veztésén a parancsnok és a törzs a harc megszervezésével, elő
készítésével és vezetésével kapcsolatos folyamatos tevékenységét értjük. A ve
zetés alapját az alárendeltek tevékenységét egységes cél végrehajtására irányító 
elhatározás képezi. A vezetés magába foglalja a harcfeladat gyors eljuttatását 
a végrehajtókhoz, a csapatok együttműködésének folyamatos megszervezését, a 
harc mindenoldalú biztosítását, a parancsok végrehajtásának ellenőrzését és 
megbízható híradás fenntartását az elöljáróval és az alárendeltekkel. 

Az elmondottak azonos mértékben vonatkoznak a hadtáp vezetésére is, 
mivel az a csapatvezetés szerves részét képezi és döntő hatása van a csapatok 
folyamatos hadtápbiztosítására. A hadtáp vezetésén a csapatok bármilyen hely
zetben történő teljes és időbeni anyagi, technikai és egészségügyi biztosítása ér
dekében a hadtáp egységek és alegységek által végrehaitott tevékenység folya
matos irányítását értjük. A hadtáp vezetése a feladatok széles körét öleli fel. 

Mi a hadtáp vezetésnek csak a legfontosabb kérdéseit ismertetjük a menet
nél. A gépesített lövész (harckocsi) ezred különböző viszonyok között rövid 
vagy nagy meneteket hajthat végre. Az ilyen helyzetben a hadtáp feladata az 
ezred időbeni hadtápbiztosítása és annak operatív vezetése. Ez azt jelenti, hogy 
a parancsnok hadtáphelyettese és az ezred szolgálatiág-főnökök állandóan is
merjék a harcászati helyzetet, az elhatározást, és ezek alapján részletesen ele
mezzék a hadtáp helyzetet és szervezzék meg a hadtáp munkáját. 

A gépesített lövész és harckocsi ezred hadtápjának felkészítése menethez 
rögtön megkezdődik a menetparancs vétele után. A menetparancsban meghatá
rozzák a menet irányát, távolságát, időtartamát, a menetkészenlét idejét és az 
alegységek menethez való felkészülésének fő feladatait. 

A parancsnok hadtáphelyettese a menetparancs vétele után tisztázza a fela
datot, értékeli a helyzetet és meghatározza azokat a fő feladatokat, amelyek 
gyors végrehajtása szükséges a csapat hadtápbiztosítása érdekében a menetig és 

91 



a menet alatt. A szolgálatiág-vezetőkkel és a hadtáp alegységek parancsnokai
val ismerteti a harcfeladatot, az elöljáró hadtápparancsát, az ezred hadtáp fela
datait és működésének körülményeit. Előzetes hadtápintézkedést ad ki, ellen
őrzi annak végrehajtását, és szükség esetén segíti az abban meghatározott fela
datok végrehajtásában. 

A menet hadtápbiztosításával kapcsolatos feladatokat a zászlóaljak, a had
táp alegységek parancsnokai, valamint a szolgálatiág-főnökök írásban vagy szó
ban kapják meg. Elegendő idő esetén hadtápparancsot is kaphatnak. 

A menet hadtápparancsban ismertetni kell: a menet anyagi, technikai és 
egészségügyi biztosításának rendjét a menet alatt és az új körletben, a menet
oszlopokhoz beosztott hadtáp erők és eszközök állományát, azok menetvonalát, 
a hadtáp alegységek megindulási és szabályzó terepszakaszait és azok áthaladá
sának idejét, a hosszú és napi pihenők körleteit és idejét, a hadtáp elhelye
zésének körletét a menet után, a hadtáp alegységek őrzésének és védelmének 
rendjét a menet alatt, a hadtáp vezetési pont helyét a menetoszlopban, vala
mint a híradás fenntartásának rendjét. 

A fenti adatokat részletesen rá kell vinni a parancsnok hadtáphelyettesé
nek munka térképére is. A munkatérkép még tartalmazhatja: a hadtáp menet
oszlop rendjét, a járművek üzemanyag feltöltésének körleteit, az elöljáró hadtáp 
elhelyezési körletét, az után- és hátraszállítási utakat, a HVP helyét és egyéb 
adatokat. Az anyagi biztosításra, szállításra, a sebesültek kiürítésére, az őrzés
védelemre és a híradásra vonatkozó számvetéseket a munkafüzetben kell el
készíteni. 

A parancsnok hadtáphelyettese meghatározott időre hadtápjelentést terjeszt 
fel az elöljáró hadtápfőnöknek. A jelentést nem szabad csak egyszerű tájé
koztatási okmánynak tekinteni, az egyben igénylés is. A hadtápjelentés lehetővé 
teszi, hogy az elöljáró folyamatosan ismerje a helyzetet, a jelentés adatait és 
javaslatait összesítse, majd általánosítsa és azokat jelentse a parancsnoknak, 
hogy időben adjon utasítást az alárendeltek anyagi készleteinek kiegészítésére, 
sebesültjeinek és sérült technikájuknak hátraszállítására. Ezért a hadtápjelen
téssel szemben magas követelményt kell támasztani. A jelentett adatok legye
nek igazak és pontosak, a jelentés pedig a lehető legrövidebb legyen. 

A helyzetre és a csapatok hadtápbiztositására vonatkozó adatok össze
gyűjtése és elemzése a Nagy Honvédő Háborúban igen bonyolult és fontos fela
dat volt. A helyzet mindenoldalú tanulmányozása és a várható események fo
lyamatos előrelátása adták meg az alapot a parancsnokoknak és a hadtáphe
lyetteseknek arra, hogy megalapozott elhatározást hozzanak az alegységek had
tápbiztosítására. A háború tapasztalatai bizonyítják, hogy a parancsnokok és 
hadtáphelyettesek csak akkor tudták operatívan vezetni a hadtápot, ha jól is
merték nemcsak a harcfeladatot és a harchelyzetet, hanem a hadtáphelyzetet 
és a csapatok biztosításának mértékét is. 

Ma a csapatok rendszerint hosszú menetet hajtanak végre. Következésként 
jelentősen megnőtt a csapatok anyagi szükséglete. Sokkal bonyolultabbak lettek 
a hadtápbiztosítás végrehajtásának körülményei is. Felkészülés a menethez, va
lamint a menet végrehajtása gondos, pontos, találékony, alkotó és rugalmas 
munkát igényel a parancsnok hadtáphelyettesétől. Igen fontos a kialakult helyzet 
gyors és helyes értékelése, a harc- és a hadtáphelyzet, az ezred szükségleteinek 

92 



és a hadtáp lehetőségeinek mérlegelése. Fontos még az is, hogy időben jelöl
jük ki a szükséges erőket és eszközöket azon feladatok megoldására, amelyek
től az adott időben a siker függ. 

Most nézzük meg az egyik katonai körzetben egy ezred menetgyakorla
tának hadtápbiztosítását. Az összpontosítási körletbe való megrékezés után a 
parancsnok hadtáphelyettese azonnal összehívta a szolgálatiág-vezetőket, a had
táp alegységek parancsnokait, ismertette velük a kapott feladatot és kiadta elő
zetes intézkedését. A menet megkezdéséig nagyon kevés idő maradt. Rövid 
idő alatt kellett pontosítani az alegységek ellátottságának mértékét, feltölteni 
azok készleteit és felkészíteni a hadtápot a menethez. 

A parancsnok hadtáphelyettese jelentette a parancsnoknak a menet hadtáp
biztosításával kapcsolatos javaslatait, az egyes kérdéseket pontosította, majd jó
váhagyta azokat. Elhatározásában a parancsnok megszabta a menet hdtápbizto
sításával kapcsolatos feladatokat is. Megszabta a gépjárművek feltöltésének kör
leteit és rendjét, a hadtáp menetének és a felhasznált anyagi eszközök után
pótlásának rendjét, pontosította a meleg ételek kiadásának rendjét és idejét, 
valamint az egészségügyi biztosítás rendjét. 

A fentivel azonos időben végezték a technika felkészítését is a menethez. 
Végrehajtották a harc- és szállító járművek technikai kiszolgálását, hogy bizto
sítsák a teljes állomány megbízható üzemeltetését a menet alatt és a további 
feladat végrehajtása érdekében. 

Az anyagi, technikai és egészségügyi biztosítás céljából az ezerednél a 
menet idejére záró osztagot hoztak létre. A záró osztagba javító és vontató 
eszközöket, egészségügyieket, valamint lőszer, üzemanyagot és pótalkatrészt szál
lító gépjárműveket osztottak be. 

Az ezredhadtáp vezetése a menet alatt annak a megszervezésére irányult, 
hogy a hadtáp alegységek az ezred időbeni és teljes hadtápbiztosítását a kiala
kult helyzettel összhangban jól hajtsák végre. A hadtáp vezetésében a következő 
fő feladatokat kellett megoldani: az anyagi eszközök folyamatos utánszállítását; 
a ssebesültck időbeni kiürítését; manőverezést a készletekkel és a szállító esz
közökkel; a hadtáp ellen intézett ellenséges légi támadások következményeinek 
a felszámolását. A parancsnok hadtáphelyettese a menet alatt pontosan meg
határozta a szolgálatág-vezetők és a hadtáp alegységek parancsnokai munká
jának rendjét, a törzsfőnökkel, a technikai helyettessel és a fegyvernemi főnö
kökkel pedig összehangolta a szükséges kérdéseket. 

A hadtáptisztek feladataikat, különösen az utánpótlás és az üzemanyag
feltöltés területén, alkotóan és kezdeményezően hajtották végre. Az ezred elő
ször hajtott végre nagy menetet a saját csapatok mögött, így lehetővé vált az 
üzemanyagot előre kiszállítani a feltöltő helyekre és a hosszú pihenők körle
tébe. A feltöltést tábori töltő eszközkkel végezték el az alegységek beérkezésé
nek sorrendjében. A kiürült tartálygépkocsikat a legközelebbi üzemanyag-rak
tárhoz irányították, majd azok a vételezés után párhuzamos és a legrövidebb 
úton az új körletbe indultak. A gyakorlat feltételezése szerint ellenséges di
verziós csoportok támadtak a menetlépcsőkre és nagy kiterjedésű körzetek su
gárszennyezettek voltak. Ez lehetővé tette az őrzés-védelem kérdéseinek a fel
dolgozását is, amelynek során a hadtáp beosztottjai tapasztalatot szereztek a 
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helyzetre vonatkozó adatok gyors összegyűjtésében és elemzésében, valamint 
azokra való reagálásban. 

Néhány szót a hadtáp vezetésének a megszervezéséről a zászlóaljaknál. Ez
zel kapcsolatban két zászlóaljat célszerű megemlíteni. Ismert, hogy a zászlóalj 
a hadtápbiztosítás legalsó tagozata. Innen érkeznek a hadtáphelyzetre vonat
kozó kiindulási adatok. Az egyik zászlóaljparancsnok jól vezette a hadtápot. 
Allandóan ismerte az alegységek ellátottságát, szükségleteit, hol van a zászlóalj 
hadtáp és mi annak a lehetősége. Utasításai mindig rövidek és világosak voltak. 
A hadtáp ismerte feladatát és helyét a menetben. A parancsnok nem felejtette 
el időben jelenteni az ezred HVP-nek a zászlóalj ellátottságát, szükségletét és 
a hadtáp helyét. Igénylését híradó eszközökön továbbította, pontosan meghatá
rozta hova, mikor kell szállítani az utánpótlást, hol vannak a sebesültek. Érzé
kelhető volt, hogy a parancsnok megbízhatóan vezeti a hadtápot. 

Egészen más volt a helyzet a másik zászlóaljnál. A parancsnok nem mindig 
tudta az alegység ellátottságának tényleges helyzetét. A feladatokat csak álta
lánosan szabta meg. Hadtápjelentései rendszerint elkéstek, ezért az ezrednél 
sokszor nem tudták, hogy hol van a zászlóaljhadtáp, mi szükséges a zászlóalj
nak. Ilyen esetben természetesen az ezrednek nehéz volt időben és teljes vég
rehajtani a zászlóalj hadtápbiztosítását. 

Ezzel kapcsolatban meg kell említeni a hadtáptisztek és a zászlóalj pa
rancsnokok kezdeményezésének és vezetés kérdéseihez való alkotó viszonyuk
nak fontosságát. Tapasztalatok szerint a kezdeményezésnek abban a törekvés
ben kell megjelennie, hogy bármely helyzetben olyan elhatározást hozzunk, 
amely lehetővé teszi a kapott feladat teljesítését rövid idő alatt a legkevesebb 
ráfordítással. A kezdeményezés megnyilvánulhat még a várható események elő

relátásában, valamint a változó helyzetre való gyors reagálásban. A kezdemé
nyezés azonban csak akkor hasznos és fontos, ha az összhangban van az elöl
járó elgondolásával, a szabályzatok követelményeivel és biztosítja a parancsnok 
elhatározásának a legcélszerűbb megoldását. 

A hadtáp megbízható vezetésének feltétele menetben: a folyamatos össze
köttetés fenntartása a parancsnokkal, a törzzsel, az elöljáró hadtáppal és az 
alárendelt hadtáp alegységekkel. Ez mindig biztosítja a hadtáphelyettesnek, 
hogy folyamatosan ismerje a harcfeladatot, a kialakult helyzetet és az elöljáró 
hadtáp lehetőségét az anyagi eszközök utánszállításában. 

A parancsnok hadtáphelyettese a szükséges híradó eszközökkel a menetben 
mindig ott tartózkodik, ahonnan legkönnyebben irányíthatja a hadtápot; lehet 
az oszlop élén, a közepén stb. Szükség esetén áttérhet a másik menetvonalra 
is, ha a hadtáp két menetvonalon menetel. 

A hadtáp híradásának alapvető, sokszor egyedüli eszköze menetben a rá
dióhíradás. Természetesen figyelembe kell venni a rádióhíradás hátrányos ol
dalait is. Ezek: a lehallgatás, a zavarás lehetősége és egyebek. A hadtápnak 
tehát menetben fel kell készülnie a vezetés végrehajtására erős rádiózavarás kö
rülményei között és védelmi rendszabályokat kell foganatosítani az ellenséges 
rádiótevékenység elhárítására. 

A vezetékes híradás sokkal megbízhatóbb, de azt csak a felkészülésnél és 
a nagy pihenőknél lehet hasznláni. Korszerű viszonyok között széles körben 

94 



használhatók a mozgó híradó eszközök, különösen szóbeli és írásbeli parancsok 
továbbítására. 

A hadtáp folyamatos vezetésének biztosítására HVP-t hoznak létre. A ve
zetési pontot a parancsnok hadtáphelyettese vezeti. A HVP legyen mozgé
kony, rendelkezzen speciális szállító eszközökkel, korszerű vezetés gépesítési és 
rejtjelző technikával. Menetben a HVP a hadtápalegységek menetlépcsőjének 
élén halad. A HVP menetének megkezdését és megrékezésének idejét az úi 
körletben a hadtáphelyettes azonnal jelenti a parancsnoknak és az elöljáró 
HVP-nek. 

Véleményünk szerint az ezredhadtáp vezetését az alábbi területeken, utakon 
lehet tökéletesíteni a jövőben: a hadtáp vezető szervek és a híradó alegysé
gek terep gyakorlatai színvonalának emelésével; az összes rendelkezésre álló 
híradó eszközök komplex felhasználásával; vezetés gépesítési eszközök rendsze
resítésével; az okmányok egységesítésével, űrlapok rendszeresítésével; a had
táptisztek szakmai, elméleti ismeretének és a törzskultúra növelésével. 

A hadtáp bármilyen körülmények között történő megbízható vezetésének 
elsajátításához jelentősen hozzájárul a rendszeres törzskiképzés. Katonai kör
zetünk tapasztaltai szerint ezeken a foglalkozásokon necsak a hadtáphelyettes
nek, hanem a szolgálatiág-főnököknek is részt kell venniük. 
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