
Az egységparancsnok hadtáphelyettesének 
munkatérképe 

(Fordítás) 

Korszerű viszonyok között a csapatok harctevékenysége manőverező jel
leget öltött. Azok térbeni kiterjedése, magas üteme megkövetelik azt, hogy a 
tisztek állandóan ismerjék a helyzetet, gyorsan és helyesen reagáljanak annak 
megváltozására, megalapozott elhatározásokat hozzanak és feszesen vezessék az 
alegységeket a harc folyam.in. 

Az egységparancsnokok és azok hadtáphelyetteseinek kötelmei közé tar
tozó feladatok száma, valamint a csapatok és a hadtáp vezetésével kapcsolatos 
munka terjedelme állandóan nő. A vezetés még olyan tagozatban is, mint a 
század, zászlóalj, bonyolult folyamatot alkot. 

Tudni kell azt is, hogy abban az esetben, ha az ellenség tömegpusztító 
eszközöket fog alkalmazni, a harc- és hadtáphelyzet hirtelen meg fog változni, 
minek következtében egyidejűleg jelentős veszteség keletkezhet a személyi állo
mányban, harcitechnikában, fegyverzetben, különböző anyagi eszközökben, a 
csapatok és a hadtáp működési sávjában rombolási és elárasztott területek ke
letkeznek. Mindez rendkívül meg fogja nehezíteni a csapatok és a hadtáp alegy
ségek vezetését. 

Az egységparancsnok hadtáphelyettese bonyolult helyzetben csak akkor ve
zetheti eredményesen a hadtápot, ha állandóan tanulmányozni fogja és ismeri 
a helyzetet, a saját csapatok és a hadtáp, valamint az ellenség harctevékenysé
gének jellegét, a sugár- és vegyihelyzetet. Pótolhatatlan segítőtársa a hadtáp
helyettesnek a munkatérkép. Ezt szeretnénk bemutatni egy harcászati gyakorlat 
példáján. 

Az alegységek éjszaka több órás menetet hajtottak Yégre és hajnalban lép
tek „harcba", menetből. Attörve az ellenség peremvonalát előrenyomultak vé
delmének mélységébe. Mozgás, harc, majd ismét mozgás. A HVP-n a folyó 
ügyekkel foglalkoztak, mikor megérkezett az elöljáró parancsnok, aki utasította 
a parancsnok hadtáphelyettesét, N. Nizserenko őrnagyot, hogy részletesen je
lentse a harcászati és a hadtáp helyzetet. 

A tiszt elővette térképtáskájából a rendetlenül összehajtogatott térképet és 
elkezdte bátortalanul és pontatlanul jelenteni a helyzetet. A jelentés nem sike
rült és ez nem véletlen. Az ezred sávhatárain és általános feladatain kívül 
a térképre alig volt valami berajzolva. Arra a kérdésre, hogy hol tartózkod
nak most az ezred alegységei és milyen azok ellátottsága, nem tudott vila-
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szolni. Hasonló helyzetbe került egyszer egy másik tiszt is, azzal a különbség
gel, hogy annak térképére sok felesleges adat volt berajzolva az ellenségről és 
a saját csapatokról. A kiértékelésen ezen elvtársak munkáját alacsonyra érté
kelték. 

Láthatjuk, hogy úgy az egyik, mint a másik eset, vagyis, hogy az egyik 
tiszt térképéről hiányoztak az adatok, a másik térképe pedig sok felesleges 
adatot tartalmazott, egyazon eredményhez vezetett. Milyen is legyen tehát a 
hadtáptiszt, többek között az egységparancsnok hadtáphelyettesének a munka
térképe és hogyan is kell azt vezetni? 

A gyakorlatok tapasztalata alapján tudni kell azt, hogy az egységparancs
nok hadtáphelyettese nem készít szöveges hadtápbiztosítási tervet. A hadtáp
helyettes a hadtápbiztosítási tervet egy munkatérképcn készíti el. Harcban az 
alegységek hadtápbiztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendjét, 
idejét és módjait a hadtáphelyettes a parancsnok technikai helyettesével, a 
fegyvernemi és szolgálati főnökökkel együttesen dolgozza ki. 

Következésképpen nem elegendő, ha a parancsnok hadtáphelyettese a pa
rancsnok elhatározásából csak saját ezredének sávhatárait és harcfeladatait is
meri. Véleményünk szerint olyan terjedelemben kell vezetnie munkatérképét, 
hogy az tegye lehetővé a hadtáp megbízható vezetését, a szoros együttműködést 
az olárendeltségébe nem tartozó szolgálatokkal. 

A parancsnok hadtáphclycttesének rnunkatérképe ilyen vonatkozásban az 
alapvető s egyedüli okmány. Segítségével helyesen tisztázható a kapott fel
adat, tanulmányozható és értékelhető a kialakult harcászati és hadtáphelyzet, 
kiadhatók az intézkedések az alárendelt hadtáp alegységeknek és jelenthető a 
helyzet az elöljáró parancsnoknak. 

A harc hadtápbiztosításának megszervezésével kapcsolatos javaslatát a pa
rancsnoknak a hadtáphelyettes ugyancsak munkatérképén készíti el. Ezért arra 
be kell rajzolni elsősorban: az ellenség csapatainak helyzetét a küszöbönálló 
harctevékenység sávjában és a szárnyakra: a saját csapatok helyzetét zászló
aljig, vagy még jobban részletezve; az ezred feladatait, szükség esetén pedig a 
szomszédok feladatait és azok sávhatárait is. 

Ezeket az adatokat személyesen az ezredparancsnoktól, vagy a törzsfőnö
kön keresztül kapott utasítások alapján kell a térképre berajzolni, a harcfel
adatra vonatkozó utasításokkal. A térképre a lehető legpontosabban be kell 
rajzolni az ezred és a zászlóaljak hadtúp alegységeinek, valamint a működési 
sávban elhelyezkedő, vagy tevékenykedő más csapatok hadtáp egységeinek (al
egységeinek) a helyzetét. Az elöljáró hadtápparancsnok intézkedéseiből kiin
dulva a térképre be kell rajzolni az alárendeltségébe tartozó hadtáp alegységek 
és intézetek települési körlctcit, az után- és hátraszállítási útvonalakat, ki ké
szíti elő a vízforrásokat, a helyi javító- és cgyáb más vállalatokat, valamint az 
elöljáró tagozat hadtáp felépítésének azon elemeit, amelyekkel a javaslatok 
előkészítésekor szúmolni kell. 

A feladat tisztázása és a helyzet értékelése mérvének megfelelően a tér
képre be kell rajzolni az ezred hadtáp alegységeinek települési körleteit és idő

pontjait, az előkészítés, a harc folyamán feladatonként és a roham terepszaka
szaiként; ki kell emelni azokat a menetvonalakat, amelyeket az előkészítés és 
a harc folyamán után- és hátraszállítási útvonalak minőségében kell felhasz
n„1lni; meg kell határozni a valószínű egészségügyi veszteség és technikai harc-
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képtelenné válásának körleteit, fel kell tüntetni az ezred egészségügyi és javító 
alegységeinek, valamint harcálláspontjainak és az elöljáró parancsnok HVP-já
nak települési körleteit, a harc előkészítésének időszakában és annak folyamán. 

A parancsnok elhatározásainak megfelelően a térképen fel kell tüntetni azo
kat a rendszabályokat, amelyeket az ezred hadtáp foganatosítani fog a má
sodik lépcső harcbavetésekor, a vízi- és más akadályok leküzdésekor stb. 

Tehát a munkatérképre elsősorban azokat az adatokat kell beírni, ame
lyekre szükség lehet a javaslatok megindoklására, amikor azokat a parancsnok
nak jelentik, avagy a hadtápbiztosítás megszervezése kérdéseinek a törzzsel és 
szolgálati ágakkal történő egyeztetésekor. A továbbiakban a harc folyamán a 
helyzetnek, az ezredparancsnok és az cl ölj áró hadtápparancsnok utasításainak 
megfelelően a térképre be kell rajzolni a további harc- és hadtáphelyzetet. 

A magyarázó feljegyzést, vagyis az anyagi eszközökre, a sebesültek hátra
szállításának megszervezésére stb. vonatkozó számvetéseket rendszerint munka
füzetben, vagy számozott lapokon kell elkészíteni. Az alapszámvetés az anyagi 
biztosítást tükrözi, abban anyagfajtánként, mértékegységekben és javadalmazá
sokban meg kell adni a harc kezdetén az egység raktárakban és az alegységek
nél meglevő anyagi eszközöket, a megállapított fogyasztási normákat, mi ke
rül kiszállításra a harctevékenység folyamán és a tervezett maradványt a harc 
végére. 

A másik számvetés az anyagi eszközök utánszállítását tükrözi rako
mány fajtánként, tonnában, kinek a szállítóeszköze szállítja, milyen raktárból 
hová (mely alegységekhez). Ha tábori töltőállomások kerülnek felhasználásra, 
akkor fel kell tüntetni azok települési helyeit. 

Külön táblázatban lehet feltüntetni a meglevő szállító gépkocsikra és azok 
lehetőségeire vonatkozó tájékoztató adatokat. Ebben fel kell tüntetni a gép
kocsik és pótkocsik számát márkánként, rendeltetésként, teherbíróképességként 
stb. Az egységparancsnok hadtáphclyettesének munkafüzetében cl lehet ké
szíteni a valósúnű egészségügyi veszteségre vonatkozó számvetést is, amire a 
sebesültek és betegek szállító és üresen visszatérő gépkocsikon való hátraszál
lításának megszervezésekor van szüksége. A térképet az egységparancsnok had
táphelyettese írja alá. 

Ha a parancsnokhelyettes és a többi hadtáptiszt jól ért a munkatérkép 
kezeléséhez, úgy ez nagy jelentőségű a feszes hadtápvczetés szempontjából. A 
munkatérkf:p segítségükre van abban, hogy ismerjék a harchelyzetet, lássák hol 
és mikor fenyeget krízis az anyag és más fajta biztosításában, hozzáértően hasz
nálják fel a hadtáp erőket és eszközöket a csapatok bhtosításl.lhoz. 

Ezt igazolják az elmúlt háború tapasztalatai is, amikor is a munkatérkép 
helyes vezetésétől és a helyzet ismeretétől függött a csapatok idejében történő 
biztosítása. Ezeket a tapasztalatokat a gyakorlatban a fiatal tisztek gondosan 
tanulmányozzák és alkalmazzák. Számtalan példa van arra vonatkozólag, amikor 
a hadtáptisztek gyakorlatokon elményültcn és pontosan vezetik munkatérképei
ket, eredményesen oldják meg a megszabott feladatokat. Pontosan és magasfokú 
törzskultúrával hajtja ezeket végre V. Reznyik, P. Lipsveckij, V. Rjabimjin 
tiszt, akiknek munkáját e sorok írójának különböző időpontokban alkalma volt 
ellenőrizni. Ezek az elvtársak tisztában vannak azzal, hogy minden hadtáp
tisztnek ismernie kell a harchelyzetet, mert ellenkező esetben nem képes helyes 
kezdeményező elhatározásra jutni, dolgozni teljes erő bedobással. 
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Befejezésül, szeretném kihangsúlyozni, hogy a térképet helyesen kell elké
szíteni (összeragasztani, kiemelni, összehajtogatni, kódolni) a munkához, hasz
nálat előtt részletesen kell tanulmányozni, majd ezután szabatosan és helyesen 
kell berajzolni az egyezményes jeleket. Tudni kell azt is, hogy a munkatér
képen nemcsak a harcmezőn már megtörtént, hanem a tervezett és kibontako
zásban levő eseményeket is kell rögzíteni. Minél jobban sajátítjuk el a munka
térkép vezetésének fogásait, annál kevesebb időt kell az alárendelt alegységek 
vezetésével kapcsolatos feladatok megoldására fordítani. A térkép hozzáértő 

vezetése valamennyi tiszt, így a hadtáptisztek törzskultúrájának is az ismer
tetőjele. 
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