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A HADTAPBIZTOSITAS ELMÉLETE 

Az összfegyvernemi hadsereg ((ho.) 
támadó hadműveletének (harcának) hadtápbiztosítása. 
A hadtápbiztosítás megtervezésének, megszervezésének 

sajátosságai, a hadműveleti manővercsoport alkalmazása 

Kapu s Gy u l a ezredes 

I. A hadsereg ( ho.) hadtáp fogalma 
A hadsereg ( ho.) hadtáp a hadsereg {ha.) állományába tartozó csapatok had

tápbiztosítására hivatott hadtápegységekből és alegységekből, valamint a náluk 
levő anyagi-technikai eszközkészletekből áll. Támadó hadműveletben a hadsereg 
(ha.) hadtápbiztosítása magába foglalja mindazon rendszabályokat, melyek a had
táp megszervezésére, valamint a csapatok anyagi, egészségügyi szaktechnikai és 
egyéb irányú biztosítására és kiszolgálására irányulnak. Az. összfegyvernemi had
sereg (ha.) támadó hadműveletét {harcát) a front (hadsereg) kötelékében old
hatja meg, így a hadsereg {ha.) hadtápbiztosítása a front {hadsereg) hadművelete 
hadtápbiztosításának szerves részét képezi, szervesen illeszkedik az Egyesített 
Fegyveres Erők koalíciós rendszerébe, magába foglalja a központ, hadműveleti 
és a csapathadtáp tagozatokat. A cikkben részletesebben a hadműveleti hadtáp 
- ezen belül az összfegyvernemi hadsereghadtáp - tevékenységével foglalkozom. 

Az összfegyvernemi hadsereg hadtáp: magába foglalja a hadsereg állomá
nyába szervezett hadtápcsapatokat a náluk levő anyagi készletekkel. A HDS 
hadtáp állománya nem állandó, a kitűzött hadműveleti céloknak és feladatoknak 
megfelelően változik. 

A csapathadtáp fogalmába a Magyar Néphadsereg valamennyi kötelékben 
levő vagy önálló magasabbegysége, egysége és alegysége hadtápegységeit és alegy
ségeit soroljuk a náluk levő anyagi készletekkel. 

Az összfegyvernemi hadsereg hadtáp szerepe: szilárd kapcsolat biztosítása a 
mélységben lépcsőzött és szélességében tagolt MN Tábori Hadtáp, illetve központ
hadtáp és a csapathadtáp között a csapatok folyamatos hadtápbiztosítása ér
dekében. 

A csapathadtáp a hadtápbiztosítás alapvető tagozata, melyben a hadtápbiz
tosítás rendszabályai több szakaszon (ho., e., z.) kiegészülnek és az anyagi, tech
nikai, egészségügyi biztosítás feladatai harcosig, harci technikáig bezárólag meg
valósulnak. 

2. A hadtápbiztosítás sajátosságai hagyományos és tömegpusztító fegyverek 
alkalmazásának körülményei között 
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A korszerű hadműveletek kezdődhetnek, illetve megv1vasra kerülhetnek az 
atomfegyverek tömeges alkalmazásának, vagy csak hagyományos fegyverek alkal
mazásának viszonyai között. 

a) Amikor a hadművelet (harc) csak hagyományos fegyverek alkalmazásával 
kerül végrehajtásra, az ellenség megsemmisítésének és területe birtokbavételének 
fő feladatait a gépesített lövész- és harckocsicsapatok oldják meg a front-légierő 
és a hadsereg repülők, valamint a tüzérség támogatásával. 

Ebből adódóan alacsonyabb lesz a támadás üteme, a hadtápok közelebb 
települnek az arcvonalhoz és a támadás folyamán kevesebb alkalommal kell azo
kat áttelepíteni. Jelentős mértékben nő a lőszerfelhasználás, az utánszállítások 
végrehajtásánál rövidebb fordulókkal számolhatunk. Az egészségügyi veszteség 
jellege, összetétele megváltozik (túlnyomóan a lőfegyverektől származó sérülések 
jelentkeznek). Hagyományos fegyverek alkalmazásával folyó támadó hadművelet, 
harc során mindenkor felkészültnek kell lenni a tömegpusztító fegyverek alkalma
zására való áttérés, az egészségügyi biztosítás ilyen körülmények között történő 
folytatására. 

b) Tömegpusztító fegyverek alkalmazásával folytatott hadműveletben (harc
tevékenységben) az ellenség megsemmisítésének fő eszköze az atomfegyver, kö
vetkezésképpen várhatóan alacsony lesz a lőszcrfelhasználás, a támadás üteme, a 
napi feladatok mélysége nő, ami az üzemanyag-fogyasztás jelentős növekedését 
eredményezi. Nagy-kiterjedésű szennyezett terepszakaszok rombolásának bonyolult 
körülményeket idéznek elő a hadtáp csoportosítás kialakításához, a hadtápmanö
verek, után- és hátraszállítási feladatok végrehajtásához. A sebesültek keletkezése 
egyenetlen lesz, jellemző lesz a tömegpusztulási gócok keletkezése. Az ellátás 
ilyen körülmények között szükségszerűen beszűkül. 

A hadtáp vezetése az ellenség fokozottabb behatásaként időlegesen megsza
kadhat, a csapatok hadtáptörzsei esetenként (időlegesen) magukra lesznek utalva, 
ami igen nagy önállóságot követel meg részükről. 

3. A támadó hadművelet (harc) hadtápbiztosításának megtervezése, meg
szervezése 

a) A támadó hadművelet (harc) hadtápbiztosításának előkészítése 

A hadsereg (ho.) támadó hadmüvelete (harca) sikeres végrehajtásának egyik 
alapvető feltétele a támadó hadművelet (harc) hadtápbiztosításának előkészítése. 

A hadsereg (ho.) támadó hadmüvelete (harca) hadtápbiztosításának előké
szítése a parancsnokság, az összfegyvernemi törzs, hadtáptörzs, a fegyvernemi fó
nökök és szolgálatiág-vezetők, a hadsereg hadtápcsapatok (hadtápegységek, al· 
egységek) által foganatosított komplex rendszabályok összessége. 

A hadtápbiztosítás előkészítése magába foglalja: 
- a front hadtáp direktíva (elöljáró PK HTPH intézkedésének) vételét, an-

nak tanulmányozását; 
a feladat tisztázását; 
a helyzet megítélését; 
a PK HTPH elhatározásának kidolgozását; 

- az alárendeltek feladatainak megszabását; 
- a hadtáp együttműködés megszervezését; 
- a hadművelet (harc) hadtápbiztosításának megtervezését (hadtápbiztosí-

tási terv); 
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- a hadtápcsapatoknál {egységeknél, alegységeknél) a pártpolitikai munka 
megszervezését; 

- a hadtápvezetés megszervezését; 
- a hadtáp készenlét elérését, jelentését a támadó hadművelet (harc) hadtáp-

biztosítására. 

El kell készíteni: 

- a HDS (ha.) támadó hadművelete (harca) hadtápbiztosítása előkészítésé
nek naptári tervét, amely magába foglalja: az elöljáró Front (HDS) PK hadtáp 
direktívája (hadtáp parancs kivonata, elöljáró PK HTPH intézkedése) kézhezvé
telétől a hadtáp készenlét eléréséig a hadtáptörzsek, hadtápcsapatok (hadtápegy
ségek, -alegységek) által végrehajtandó feladatokat, azok végrehajtásáért felelős 
személyeket, az ellenőrzés rendjét. 

Főbb részeit tekintve a naptári terv tartalmazza: 
- a PK HTPH elhatározásának kidolgozása, a hadtmüvelet (harc) hadtáp

biztosításának megtervezése; 
- alárendeltek feladatainak megszabása, a hadtáp együttműködés megszer-

vezése; 
- a pártpolitikai munka végzése; 
- a hadtápvezetés megszervezése; 
- a hadtáp ellenőrzések végrehajtása; 
- a hadtápcsapatok (hadtápegységek, -alegységek) tevékenysége feladatait. 

A naptári tervből kivonatokat kell készíteni és kiadni az alárendelt hadtáp
törzsek (MBF-ség, hadtáp-egységtörzsek) részére. A támadó hadművelt (harc) 
hadtápbiztosításának megtervezése, a PK HTPH elhatározásának kidolgozása a 
különböző időtartamokra kidolgozott munkagrafikonok felhasználásával történik. 

b) A hadsereg (ho.) támadó hadművelete (harca) hadtápbiztosítása megter
vezésének, megszervezésének sajátosságai 

Mint ismert, a HDS első támadó hadműveletének tervei és annak hadtápbiz
tosítására vonatkozó okmányok már béke időszakban kidolgozásra kerülnek, 
több változatban. Ezek a tervek a támadó hadművelet előkészítése időszakában 
kisebb vagy nagyobb mértékben pontosításra kerülnek. 

A hadtápbiztosítás tervezése, szervezése az összfegyvernemi parancsnok mun
karendjébe szervesen beépítve azzal összhangban kerül végrehajtásra. Ebből adó
dik, hogy a HDS PK HTPH hadműveleti tervező csoportjával (HOPK HTPH 
operatív csoportjával) elhatározását a harcállásponton hozza meg. 

A támadó hadművelet (harc) hadtápbiztosítása megtervezésének, megszerve
zésének alapja a parancsnok elhatározása, az elöljáró PK hadtáp direktívája (had
táp parancsa) vagy PK HTPH intézkedése (előzetes intézkedése). 

A tervező-szervező munka HDS hadtáptörzsben kialakított nagybani rendje 
.s-::,erint 

A Front hadtáp direktíva (előzetes intézkedés) vétele és tanulmányozás után 
kerül továbbításra a HDS HVP-ra, a feladat vételétől számított 2 órán belül. 
A hadtáp hadműveleti csoport a H-on kidolgozza a hadtápbiztosítás nagybani 
számvetései_t és munkatérképen rögzíti a hadművelet elgondolásának hadtápra 
vonatkozó részét, a PK HTPH hadtápbiztosításra vonatkozó elhatározását, majd 
a hadművelet elgondolásából a szükséges kivonatot a 4. órában továbbítja a 
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HVP-ra. A:z elgondolás és a rendelkezésre álló információk alapján a HTP TÖF 
a HVP vezető állomány részére az előbbi információk alapján megtartja a had
műveleti tájékoztatót. A gyakorlat tapasztalatai alapján a feladat vételétől szá
mított feladat tisztázás, helyzetmegítélés és az elhatározás kialakítása jórészt egy
befolyó tevékenység. Miután a feladatok kellően tisztázódtak a párhuzamos 
munka beindítása érdekében az első lépcső gl. (hk.) ho. részére a H-ról, a többi 
alárendelt részére a HVP-ről a 4-5. óra között előzetes hadtápintézkedések ke
rülnek kiadásra. 

A PK HTPH a feladat vétele után részt vesz a PK elgondolása kialakítá
sában. A PK-nak tett jelentése után pontosítja elhatározását, melyet a a HVP-ra 
visszaérkezés után a HVP vezető állománya részére minden esetben kihirdet. 
Az elhatározás kihirdetése után a tervező-szervező munka alapvetően a biztosí
tási tervek végleges kimunkálására, a hadtápparancs, szakmai intézkedések és a 
kivonatok elkészítésére irányul. A 7-8. órában történik a hadtápbiztosítá.sban 
érintett fegyvernemi és szolgálati ágak törzseivel a tervezés adatainak pontosí
tása, a tervekbe történő bedolgozása. 

A hadtápparancsot (szakmai intézkedéseket) kivonatokat a 9. óráig kell el
készíteni, s aláírva a T. szervnek továbbításra leadni 9-10. óra közötti időben. 
Tekintve, hogy a hadtápparancs és a hadtápbiztosítási terv jóváhagyása a HDS 
PK-nál a 18-19. órában kerül végrehajtásra, így a hadsereg támadó hadmúvelete 
hadtápbiztosításának teljes mérvű kimunkálása 18 órát vehet igénybe. 

Hasonló rendszerben valósul meg a hadosztály hadtáptörzsben is a harc had
tápbiztosításának tervezése. A párhuzamos munkarendből adódóan a tervezés 4-5 
órás „időeltolódással" kezdődhet meg és kerülhet végrehajtásra, szűkebb idő
norma keretek között. A hadosztály támadóharca hadtápbiztosításának teljes 
mérvű kimunkálá&át a feladat vételétől számított 10-1'2 órán belül be kell fejezni. 

A hadtápbiztosítási tervnek a Csapathadtáp Utasítás 44. pontja szerint a 
következőket kell tartalmaznia: 

- a hadtápegységek és -alegységek elhelyezési körletét és áttelepülésük reod
jét; a harc megkezdéséig és a harc alatt használandó után- és hátraszállítási uta
kat, az utak előkészítésére és karbantartására kijelölt erőket és eszközöket; 

- számvetést az anyagi biztosításra, az utánszállítások terjedelmét és meg
szervezését, a harci technikai eszközök feltöltésének rendjét; 

- az egészségügyi egységek és alegységek alkalmazásának rendjét, a sebe
sültek, betegek hátraszállításának megszervezését; 

- a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmének, valamint őrzés
védelmének megszervezését; 

- a h,adtáp vezetési pont településének helyét és idejét, áttelepülésének irá
nyát; az összököttetés megszervezését. 

A hadtápbiztosítási terv elemeit képező résztervek (mellékletek) tartalma 
hadsereg szinten mintaokmány kollekcióban, a hadosztály-ezred szinten módszer
tani útmutatóban rögzített. Ezek a tervezési formák és útmutatások jól beváltak 
az eddigi gyakorlatok során. 

A hadtáp együttműködés megszervezése általában az alárendelt PK HTPH
ek elhatározásának jóváhagyása után kerülhet sor. Végrehajtott gyakorlataink ta
pasztalata alapján a hadtáp együttműködés feladatai HDS, ho. szinten együttmű
ködési utasításban, együttműködési tervtáblában célszerű rögzíteni és térképen 
(terepasztalon) megszervezni. 
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e) A határbiztosítás hadtápbiztosítása 

A határbiztosítás szerves része a hadsereg (ho.) hadműveleti széthontakozá
sának (harcászati szétbontakozásának). Ideiglenes tevékenység, amely a csapatok 
határátlépésével befejeződik. 

A határbiztositás magába foglalja: a határőrizetet ellátó (hadsereg-, illetve 
hadosztályparancsnokok alárendeltségébe lép) határőr, továbbá a határbiztosításra 
kijelölt összfegyvernemi csapatok tevékenységét és a határövezet légvédelmét. 

A határbiztosítás hadtápbiztosítására végre kell hajtani a hadtáp megszerve
zését, a határbiztosításba bevont csapatok és a főerők anyagi-technikai, egészség
ügyi és egyéb irányú biztosítását és kiszolgálását, a hadtápvezetés megvalósítását. 

Figyelembe véve a határbiztosításra alkalmazható erőket, a hadtápbiztosí
tásra alkalmazott hadtáperők állománya a következő lehet: 

- a kijelölt ellátó bázisok működtetését, a csapatok kiszolgálását végrehajtó 
erők-eszközök; 

- a HDS közúti komendáns zászlóaljak hadműveleti szétbontakozást, majd 
a HFGU-ak közúti működtetését biztosító erők; 

- a HDS szállító zászlóaljak részei, melyek végrehajtják (részt vesznek) a 
határ körzetében a lőszer tüzelőállásokban történő felhalmozását és a működő ki
rakóállomásokról az anyagi készletek felvételezését, LTP-ok készletének emelését; 

- a ho. ellátó zászlóaljak forgalomszabályozó erői; az anyagi készletek vé
telezését, határkörzetekbe történő felhalmozását végrehajtó szállító századainak 
részei; az üzemanyag-szállító század csapatok feltöltését és a felhasznált anyagi 
készletek felvételezését végrehajtó erői, valamint a TS; 

- az ezred, zászlóalj napi ellátása érdekében folyó után- és hátraszállítást 
végrehajtó hadtápalegységei. 

A HDS ku. kom. zászlóaljai a határbiztosítás időszakában a HDS mozgó
bázis és a csapatok várható alkalmazásának irányaiban berendezik a HDS FGU
kat a ho. rak. o.-ok tüzelőállásai vonaláig (amennyiben a központhadtáp meg
kezdte a készletek KA-kra történő kiszállítását, akkor a KA-któl, vagy azok vo
naláig). A hadosztály hadtápok vonalában harántutat rendeznek be. A ho. had
táp a műszaki alegységekkel együttműködésben a forgalomszabályozó erőivel be
rendezi és működteti az után- és hátraszállítási utakat a határbiztosításra kijelölt 
egységhadtápok (tii. csapatok tüzelőállása) vonaláig. 

A csapatok ellátása a határbiztosítás időszakában a területi elv érvényesíté
sével, a kijelölt állami vállalatok, Központ Hadtáp raktárak, működő KA-ok, 
laktanyák visszahagyott készleteiből, alapvetően a csapatok eszközeinek igénybe
vételével valósul meg. Mint már történelmi példa is bizonyította, a határbiztosítás 
leplezésére a határövezetben tiltás alá eshet mindenféle mozgás. Ilyen esetben 
előfordulhat, hogy a határbiztosításra kijelölt csapatok részére az ellátmányi anya
gokat polgári rendszámú gépjárművek fogják kiszállítani a meghatározott talál
kozási pontokra. 

A hadsereghadtáp a hadiszervezetre való feltöltése és szétbontakozása függ
vényében részeivel részt vehet az anyagi készletek decentralizálásában, azonban 
főerőivel általában nem avatkozik be a csapatok ellátásába. 

Az egészségügyi biztosítás megszervezésénél elvként szolgál, hogy a szer
vezetszerű és megerősítő egészségügyi erőket minél tovább tartalékban kell tar
tani, menetkész állapotban. A határbiztosításra kijelölt ezredek SH-i részlegesen 
települhetnek. Az esetlegesen keletkező sérültek, betegek leadása a csapatok esz-
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közeivel történik a kijelölt polgári kórházakba. Amennyiben a Vegyes Kórház 
Bázisok kijelölt kórház részlegei már működnek, akkor az átvevö-osztályozó kór
ház útján, vagy azok kihagyásával a leadás már azokba történik. 

A határbiztosítás hadtápbiztosításában sajátosan jelentkezik, hogy a határ
biztosítás már a mozgósítás és a hadműveleti szétbontakozás időszakában kez
detét veszi. Ebben az időszakban a hadtápvezetés elsősorban az előzőek irányí
tására koncentrál. Ekkor a kijelölt csapatok hadtápbiztosítási feladataikat önál
lóan (a békében kidolgozott) tervek alapján végzik. 

4. A támadó hadművelet (harc) badtápbiztositásának végrehajtása, vezetése 
A határátlépés, a területbiztosítási övezetek, és döntőfontosságú körletek le

küzdésének hadtápbiztosítása 
A hadtápkés'f.enlét fogalma, tartalma 
A támadó hadművelet (harc) kezdetét megelőzi a csapatok támadáshoz való 

készenlétének elérése, annek megfelelően a hadművelet (harc) hadtápbiztosítá
sára a hadtápnak is készenlétet kell elérnie. 

A hadtápkés'f.enlét fogalma: A hadtápkészenlét alatt a hadsereg (ho.) hadtáp 
olyan állapotát (helyzetét) értjük, amelyből adott jelre (jelzésre) azonnal képes 
a hadműveleti (harci) feladatok hadtápbiztosítását megkezdeni és sikeresen vég
rehajtani. 

A hadtápkés,enlét tartalmát a támadásba, a követke'f.Ök képe'f.ik: 
- a hadtáptörzsek befejezték a hadművelet (harc) hadtápbiztosításának meg

tervezését, megszervezését, és a hadtápbiztosítás feladatai alegységig (katonáig) 
bezárólag megszabásra kerültek; 

- a megerősítő hadtáp erők-eszközök megparancsolt helyekre beérkeztek; 
- a hadtápfelkészítés feladatai végrehajtást nyertek; 
- a hadtápcsapatok, hadtápegységek, -alegységek, a hadtáp hadműveleti fel-

építés (csoportosítás) szerint települnek (vagy helyezkednek el), s a műszakilag 
berendezett körleteikben készek a feladat megkezdésére; 

- az anyagi készletek feltöltése és meghatározott lépcsőzése, a csapatok a 
harc szempontjából szükségtelen anyagoktól való tehermentesítése befejeződött; 

- a SH-ek alkalmazásuk minden feltételével rendelkeznek, a megparancsol
tak szerint; 

- a hadtáptörzsek a hadtápkészenlét ellenőrzését befejezték és jelentették az 
elöljárónak. 

A hadtápkészenlét - különböző körülmények között - a V AK-ban, a záró
vonal átlépéséhez, vagy az államhatár átlépéséhez, továbbá a hadművelet folya
mán (újabb harcfeladatok megkezdéséhez) a hadtáp állapotát illetően, számos 
rendszabállyal egészülhet ki. (Pl. az államhatár átlépéséhez a hadtáp 1. lépcsők 
besorolnak és elérik a készenlétet az elórevonáshoz, vagy kikülönítésre kerülnek 
és a határátlépéshez elhelyezkednek.) 

Az államhatár átlépésének hadtápbiztosítása 
A támadó hadművelet (harc) megindítása a határátlépéssel és azt megelő

zően az ellenség tűzzel való komplex pusztításával kezdődik. A:z. államhatárt első
nek az előrevetett osztagok - illetve az EVÉD-ek - azok harcrendjében a fel
derítő szervek és a támogatásukra kijelölt tüzércsapatok lépik át. 

Az EVÉD zászlóaljak ellátó szakaszaiból az élelem, üzemanyagellátó rajo
kat célszerű az e. hadtáp második lépcsőbe bevonni. A harcászati gyakorlatok is 
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azt igazolják, hogy célravezető, ha a harcoló csapatoknál csak a harc megvívása 
hadtápbiztosításához szükséges, az adott harcrendi elemnek megfelelő hadtáperők 
működnek. Célszerű az e. hadtáp I. lépcsőjét az e. főerők mögött előrevonni, 
míg az e. hadtáp második lépcsőt az e. második lépcső után az e. további felada
tához egy „ugrással" áttelepíteni. 

Fontos, hogy a határátlépés időszakára a hadtápok előrevonása a főerők eló
revonásával és határátlépésével össze legyen hangolva, irányok szerint meg legyen 
szerveiVe és a telepítésre alkalmas területek térben és időben el legyenek osztva . 

.A:z utánszállítási feladatok csökkentése érdekében a határátlépés időszakában 
az ellenség komplex tűzzel való pusztításához (TPK) elsősorban az av., tii. és sv. 
lőszert, a készenlét elört a tüzelöállásokban (mintegy 0,3-0,4 ja) kiegészítő kész
letként célszerű felhalmozni. A TPK elvéből adódóan más lőszerfajtákból is sor 
kerülhet kiegészítő lőszerkészlet felhalmozására. 

A határátlépéshez az EVO ezredek SH-ei a hadtáp első lépcsőjében beso
rolva felkészülnek az elörevonás végrehajtására, a határátlépés után mindaddig 
követik a harcrendet, amíg a sérültek száma a telepítést nem teszi szükségessé. 

A hadtápbiztosítás vezetése érdekében célszerű, ha a PK HTPH azon a ve
zetési ponton tartózkodik, ahonnan a parancsnokok a határátlépést vezetik. 

A területbiztosítási és kulcsfontosságú övezetekben folyó harc hadtápbizto
sításának sajátosságai 

A területbiztosítási és kulcsfontosságú övezetekben folyó harc hadtápbiztosí
tásának sajátosságai a támadóharc sajátos jellegéből adódnak. 

A hadtápok szélességben és mélységben való lépcsőzését a menetrendnek 
megfelelően előre szükséges kialakítani. A hadtáp első lépcsőbe a harc alatti el
látáshoz anyagok zömét kell elhelyezni. Azokat a hadtápalegységeket célszerű a 
második lépcsőbe besorolni (TS, élm. raktár, harci technikai anyagraktár stb.), 
melyekre a harcnap során általában nem lesz szükség. A területbiztosítási öve
zetek leküzdése kezdeti időszakában is számolhatunk légideszantok, megkerülő 
osztagok alkalmazásával. Ezek anyagi, egészségügyi felkészítését már a harc meg
szervezési időszakában végre kell hajtani, úgy hogy önálló ellátásuk a tevékenység 
teljes időtartamára biztosítva legyen. A területbiztosítási övezetben folyó harcte
vékenység során (amennyiben a területbiztosítási övezetben levő erődök megke
rülhetők) általában nem számolunk jelentős anyagfelhasználással és egészségügyi 
veszteséggel, mindaddig, amíg a főerők a kulcsfontosságú körzetekben a döntő
fontosságú körletek birtokbavételéért harcba nem lépnek. Ezért számításaink sze
rint a területbiztosítási öveztben harcoló csapatok anyagi szükségleteit jórészt a 
kiegészítő készletekből fedezik, a keletkezett sérültek ellátását az EVO e.-k 
SH-ei biztosítják, míg a főerők készleteik zömét (üzemanyag kivételével) meg
őrizhetik, és egészségügyi erőiket (a kiürítő erők egy részének kivételével) huza
mosabb ideig alkalmazáshoz kész állapotban tarthatják. 

A területbiztosítási övezetekben állandóan számolni kell azzal, hogy a visz
szamaradt területvédelmi erők, diverziós csoportok állandó célpontjai a hadtáp
egységek, -alegységek és szállító oszlopok lesznek. Ezért az őrzés-védelem szilárd 
megszervezésével a rendelkezésre álló és megerősítésül kapott lövész„ harckocsi 
erők és eszközök tervszerű alkalmazásával minden helyzetben biztosítani kell a 
hadtápobjektumok, -egységek, -alegységek szállító és ellátó kötelékek földi és 
légi ellenség elleni védelmét. Emellett elengedheteten a szoros együttműködés 
fenntaft:ása a közeli harcrendi elemekkel is. 
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A területbiztosítási övezetekben folyó harc hadtápbiztosítása vezetésével pár
huzamosan kiemelt figyelmet kell fordítania a döntöfontosságú körletek. áttörése 
hadtápbiztosításának előkészítésére. 

A döntőfontosságú körletek áttörése során fel kell készülni arra, hogy a 
korlátozott útviszonyok és mozgáslehetőségek miatt a hadtápbiztosítás rendjének 
jelentős átszervezésére a hadtápmanőverek harc közbeni végrehajtásáta kevés 
lehetőség van. A hadtápmanővereket a csapatok tevékenységével összhangban az 
áttörés módjának megfelelően (rövidített, vagy teljes előkészítés során) szükséges 
pontosítani. 

Az áttörés végrehajtásához az anyagi eszközök és kiürítő erők egy részét 
célszerű egy tagozattal lejjebb lépcsőzni, az áttörést végrehajtó alegységeket min
den felesleges anyagtól tehermentesíteni. A hadtápalegységeket irányonként cél
szerű csoportosítani és a harcoló csapatokhoz felzárkóztatni. Az áttörés kezdetére 
az ezredhadtápok első lépcsőit és az ESH-et az arcvonalhoz közelebb, 6-8 km-re 
célszerű elhelyezni (telepíteni) az ezredraktárakat és a ho. hadtáp első lépcsőit 
10-12 km-re, a ho. hadtáp második lépcsőit 15-20 km-ig terjedő távolságra cél
szerű elhelyezni, a HDS MB-t 40 km-re a HDS hadtáp tartalékot 25-30 km-re 
szükséges felzárkóztatni. 

Figyelembe véve, hogy az áttörés időszakában, a második lépcsők elörcvo
nása miatt az utak jelentős részét az összfegyvernemi csapatok veszik igénybe, 
kevés lehetőség lesz a hadtápok clőrevonására és utánszállítások végrehajtására. 
Ezért az áttörés kezdetére a tűzzel való komplex pusztításhoz a haccjárművek
nél, tüzérségi tüzelöállásokban és a z., o. tagozatban jelentős lőszer kiegészítő 
készleteket kell létrehozni. Erdős-hegyes terepviszonyokat alapul véve a meredek 
röppályájú lőszerek felhasználásának 2-3-szoros növekedésével számolhatunk. 
Mivel ez esetben az ellenség megsemmisítésének eszköze a hagyományos fegyver 
lesz, az erődtámpontok leküzdéséhez számottevő pct., betonromboló lőszer, mű
szaki robbanóanyag kerül felhasználásra. Megkerülő osztagok, rohamcsapatok, 
ldt.-ok alkalmazása a lövészlöszer felhasználása mennyiségét növeli. Szükségessé 
teheti a lőszerfelhalmozás érdekében az alárendeltek szállítóeszközei jelentős ré
szének bevonását is, elsősorban a második lépcsőktől és a HDS közvetlen csapa
toktól. A:z üzemanyag-felhasználás a terep nehézségei leküzdéséből és a manőver
szorzókból adódóan hajtóanyagból megközelítheti a 0,5-0,6 javadalmazást. 

Az anyagi eszközök utánszállításánál figyelembe kell venni, hogy a termé
szetes akadályok, valamint a rombolt utak és műtárgyak, az időjárás egyaránt 
akadályozhatják az után- és hátraszállítást, valamint hogy az elszigetelt irányokba 
támadó egységek (alegységek), megkerülő osztagok részére az utánszállítások vég
rehajtására csak légi úton lesz lehetőség. 

Az áttörési szakaszon jelentős lesz az erők-eszközök koncentrálása a döntő
fontosságú körletek áttörésekor, így az egészségügyi veszteség ugrásszerű növeke
désével lehet számolni. Az áttörés napján hagyományos fegyverek alkalmazásá
nak viszonyai között HDS szinten 2°/o; ho. szinten 511/ 0 ; gl. (hk.) e. szinten 14-
151J/o egészségügyi veszteséggel lehet számolni. Figyelembe véve a harcrend mély
st:gben való tagozódását, páncélos rohamlépcsők sérültjei összegyűjtésének (ki
emelés) bonyolultságát, nem utolsósorban a hátraszállítás nehézségeit, elvnek kell 
tekinteni az ellátás alsóbb tagozatainak megerősítését és a segélynyújtás mérvének 
bővítését. Az áttörés készenlétének eléréséig telepíteni kell az ezred, illetve ho. 
típusú segélhelyeket, illetve végre kell hajtani a települt segélyhelyek sérültektől 
való tehermentesítését. A sebesült kiürítés rendszabályainak egyértelmű megsza-
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básával biztosítani kell a sérültek 4 órán belüli első orvosi segélyben való része
sítését. A megkerülő osztagokat, légideszantokat olyan erőkkel-eszközökkel kell 
megerősíteni, ami bizotsítja az első orvosi ellátást, a sebesültek tovább- (magával 
való) szállítását. Így a ldt.-ként alkalmazott gl. z.-t orvossal, a megkerülő osz
tagot 4-6 sebesültvivö párral, eü. ts.-sel célszerű megerősíteni. 

Az áttörés megszervezéséhez rövidített előkészítés esetén a HDS részére 10-
12 óra, a hadosztály részére 4-6 óra, teljes előkészítéssel HDS méretben 24 óra, 
ho. méretben 12-16 óra szükséges. A hadtápbiztosítás korábban hozott elhatá
rozását pontosítani kell, ezzel egyidejűleg biztosítani szükséges az áttörés hadtáp
feltételeinek megteremtését. Amikor az áttörést az első lépcső hadosztályok közfü 
(hadsereg) áttörési szakaszon hajtják végre. az áttörést végrehajtó csoportosítás 
hadtápbiztosításának teljes mélységű megszervezése HDS szintű feladat. Ezért az 
áttörés htp. biztosításának összehangolása érdekében a HDS PK HTPH minden
kor köteles hadtáp együttműködést szervezni az áttörést végrehajtó hadosztályok 
és más HDS közvetlen magasabbegységek PK HTPH-ei, HDS htp. csapatok 
PK-ai részére. A hadosztály PK HTPH-ek ugyanezt kötelesek elvégezni szervezet
szerű és megerősítő egységeik PK HTPH-ei, a hadtápegység PK-ok részére. Az 
áttörés végrehajtása időszakában a HDS (ho.) HVP települ. Az áttörés hadtáp
biztosításának vezetését célszerű, ha a HDS PK HTPH hadtáp hadműveleti cso
portjával a ho. PK HTPH pedig segítőivel onnan valósítják meg, amely vezetési 
pontról a parancsnokaik vezetnek. 

5. A HDS Hadműveleti Manőver Csoport (HMCS) alkalmazásának hadtáp
/e/tételei 

A HMCS alkalmazása az ellenség hadműveleti mélységében, a saját föerők
töl jelentős távolságra elszakadva sajátosan befolyásolja a hadtáp csoportosítását, 
az anyagi-egészségügyi biztosítás rendjét, a tagozatok együttműködését, teljesítő
képességét, a hadtápvezetéssel szemben támasztott követelményeket. 

A hadtápbiztosítás megszervezése során mindenképpen arra kell törekedni, 
hogy a hadtápbiztosítás rendje megbízhatóan tegye lehetővé az alkalmazás egész 
időszakára a HMCS önálló működését. A HMCS hadtápjával szemben alapvető 
követelmény, hogy az adott megerősítő erőkkel és eszközökkel önállóan legyen 
képes az ellenség fontosabb objektumait portyázó tevékenységgel megsemmisítő
dezorganizáló, a műtárgyakat ellátó forrásokat birtokba vevő csapatok hadtáp
biztosítására. Ugyanakkor biztosítani kell a hadtápok manőverező képessége meg
tartását, a hadtáposzlopok megnövekedésének megakadályozását. A HMCS alkal
mazása hadsereg érdekű feladat, ezért hadtápbiztosításának megszervezését a 
HDS PK HTPH személyesen irányítja, a HDS PK elhatározásának megfelelően. 

a} A hadtáp megszervezése 
A HMCS alkalmazására általában a területbiztosítási és kulcsfontosságú 

övezetek leküzdése után, a hadmüveletek 2-3. napján kerül sor. A hadtápbizto
sítás megszervezését, az önálló működési feltételek megteremtését, a hadművelet 
hadtápbiztosítása megszervezésével egyidejűleg, azzal szoros összhangban végre 
kell hajtani. 

A hadtáp megszervezésének kiemelt fontosságú kérdése az alkalmazási sáv 
katonaföldrajzi értékelése terep-, útviszonyok, telepítésre alkalmas körzetek, 
igénybe vehető ellátóbázisok, javító szervek, szolgáltató kapacitások, egészségügyi 
(szociális) intézmények számbavétele. 

A hadtápfelkészítés feladatai közé tartozik: a hadtáptörzsek, hadtápcsapa-
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tok, a komplex ellátócsoportok felkészítése és együttműködésük megszervezése; a 
várható speciális szakfeladatok szakharcászati alaki foglalkozás módszereivel tör
ténö begyakoroltatása; valamint a szállító és hadtáp technika felkészítése és át
csoportosítása a feladat végrehajtására. 

A HMCS hadtáp felkészítésére legalább egy napi időszükséglettel kell szá
molni. 

A hadtápot a parancsnok elhatározásának, az elöljáró PK HTPH szakuta
sításainak megfelelően irányok szerint, mélyen lépcsőzve, erős tartalékokat, fel
töltő és kiürítő ellátócsoportokat képezve kell megszervezni. 

A hadtáp csoportosítását már a megszervezés időszakában úgy kell kialakí
tani, hogy amikor a HMCS a HDS sávjában irányonként tevékenykedik, a harci 
kötelék az erejének megfelelő anyagi készletekkel, technikai javító-vontató és 
egészségügyi erőkkel rendelkezzenk. Az. alkalmazás során a kialakult helyzetnek 
megfelelően a csapatokkal szoros összhangban lehet csak a hadtápok átcsoporto
sítását végrehajtani. 

A rendelkezésre álló hadtáperők és -eszközök egy részét célszerű egy tago
zattal lejjebb lépcsőzni, a HMCS-ként alkalmazott hadosztályt meg kell erősí
teni: nagy teherbírású 5-7 tonnás szilárd és 7-10 m3-es üzemanyag-szállítógépko
csikkal (lecserélve velük a kis teherbírású szállítóeszközök egy részét); egy-két 
önálló egészségügyi osztaggal; kettő-három szakorvosi brigáddal; egy sebesült
szállító gk. szakasszal; kettő-három kötöző gk.-val és műtőkonténerrel; két köz
úti komendáns század erejű kötelékkel. A lehetőségek szerint a harc alatti fel
töltéshez zászlóaljanként páncélozott lőszerszállító járműveket kell biztosítani. A 
HMCS megerősítése során szem előtt kell tartani, hogy a főerőktől elszakítottan 
az ellenség mélységében a manőverezőképesség megőrzése mindennél lényegesebb 
kérdés. Ezért a HMCS-t tehermentesíteni kell a felesleges erőktől és eszközöktől, 
harci technikai, tábori, elhelyezési anyagok, ruházati felszerelések, javítóműhelyek 
egy részétől, a tábori sütödétől. Ezeket az erőket és eszközöket a HDS MB (el
látó dd.) kötelékében célszerű összevonni. 

A saját és a megerősítő erőkből és eszközökből az irányokban működő por
tyázó harctevékenységet folytató csapatok feltöltéséhez és ellátásához - gl., hk. 
alegységekkel megerősített - lőszer- és üzemanyag-ellátó csoportokat, sebesült 
kiürítő és egészségügyi mentöosztagokat szükséges működtetni. Ezeket a csopor
tokat és eü. kiürítő osztagokat, ku. kom. erőket, a HMCS hadtáp első lépcsőjé
ben, irányokban megosztva, az erőkifejtést a fóirányban összpontosítva kell al
kalmazni. 

A zászlóalj, ezred, hadosztály hadtápok a második lépcsők, összfegyvernemi 
tartalékok menetrendje közé kerülhetnek besorolásra az előremozgási útvonalak
nak, illetve a tervezett tevékenységeknek és feladatoknak megfelelően. A hadtáp 
áttelepítése, szétbontakoztatása mindig az ellátási feladatnak alárendelve a má
sodik lépcsők, összfegyvernemi tartalékok védelme alatt, a csapatok manőverei
vel összhangban valósulhat meg. 

A hadtáp után- és hátraszállítási utak általában egybeesnek a csapatutakkal. 
A megerősítésül kapott közúti komendáns alegységek zömmel hadtáp mozgásbiz
tosító erőként működnek, berendezik a ho. hadtáp elhelyezkedési körleteit, részt 
vesznek a feltöltési körletek berendezésében, végrehajtják időlegesen egyes után
szállítási útszakaszok forgalomra való berendezését. 

A hadtáp élet- és működőképességének fontos feltétele a hadtápok gl., hk. 
alegységekkel történő megerősítése, a hadtápcsoportosítás harcbiztosításának feszes 
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megszervezése. Figyelembe kell venni. hogy a páncélos csapatok mögött szétbon
takozó ellátást végző páncélvédettség nélküli, könnyen „sebezhető" hadtáp az 
ellenség számára a pusztítás állandó célpontját képezi. Különös figyelmet kell 
fordítani a ho. hadtáplépcső védelmére, amely ennek ellenére, hogy a második 
lépcső (összfegyvernemi tartalékok) menetrendjébe kerül besorolásra, méreteinél 
fogva viszonylag önállóbb, sebezhetőbb egységet képez. 

A HMCS anyagi biztosítását az ütközetbevetéshez történő előrevonás meg
kezdésétől, a támadó, hadműveleti első lépcsőben levő hadosztályokkal és az al
kalmazásra kerülő hadműveleti légideszantokkal való egyesüléskor végrehajtható 
feltöltés befejezéséig terjedő időszakra szükséges számvetni és megszervezni. 

Mindezek figyelembevételével a HMCS részére általában 3 napi támadó 
harctevékenységhez és ezt követően 1-2 napi harchoz, majd az elrendelt készletek 
feltöltéséhez szükséges anyagi eszközöket kell biztosítani. Kövietelménynek kell 
tekinteni, hogy a HMCS támadó tevékenysége után, a kijelölt körzetbe való be
érkezéskor legalább a mozgókészletek 40-500/o-ával szükséges rendelkeznie. 

A jelenlegi felfogás szerint a HMCS támadóharc naponkénti anyagszükség
lete elérheti: lőszerből 0,4-0,6; üzemanyagból a 0,6-0,8; élelmiszerből az 1 ja
vadalmazást, harci technikai anyagokból a mozgókészlet 10-15°/o-át. A kijelölt 
körzetbe való kiérkezéskor számolni lehet mindenképpen a napi hajtóanyag
szükséglet 0,2-0,3 ja.-ra, az egyes lőszerfajták 0,3-0,4 ja.-ra való lecsökkentésével. 
A fogyasztási normák megállapításánál mindenképpen figyelembe kell venni az 
anyagi készletek várható 8-10°/o-os veszteségét. 

Mindez azt jelenti, hogy a megszervezés időszakában létre kell hozni a fon
tosabb lőszerekből (löv., tü., av., pct., lé.) 1,0-2,2; üzemanyagból 0,5-0,7; tartó
sított kenyérből 4 javadalmazást; eü. anyagból 5-8 tonna kiegészítő készletet a 
visszahagyott erők és eszközök, anyagi készletek terhére. 

A szállítótér a szállítójárművek számának növelése nélkül (a HMCS-ból az 
egyéb anyagszállító, alapvetően nem szállító besorolású gépjárművek elvonásával, 
helyettük lőszer-, üzemanyag-szállító gépkocsik biztosításával) 900 tonnával, na
gyobb teljesítményű szállítógépkocsik alkalmazásával 100-150 tonnával növel
hető. A lövegvontatók és az alegység löszerszállító-jármüvek szállítókapacitásának 
jobb kihasználásával (túlterhelésével) közel 300 tonna szállítótér biztosítható. 
Mindent összevetve a HMCS mintegy 900-1000 tonna lőszert, 450-500 tonna 
üzemanyagot szállító, a menetrendbe besorolt járművel erősíthető meg, a szerve
zetszerű szállítóeszközök számának növelése nélkül. Mindezeken túl mintegy 500 
tonna lőszer, 100 tonna eü. és speciális anyag légi utánszállításával kell még szá
molni az első lépcsőkkel történő egyesülésig. Ehhez napi 4-6 szállító helikopter
század bevetés biztosítása szükséges. Az elsőlépcsők HMCS által biztosított kör
zetbe való kiérkezése után az elrendelt készletek feltöltését az általános után
szállítási elvnek megfelelően a HDS MB-ból kell végrehajtani. 

Elvként szükséges tekinteni, hogy az ütközetbevetés előtti feltöltés érdeké
ben minden lehetőséget ki kell használni. A várakozási körletben és az ütközetbe
vetés előtti megindulási körlet elfoglalása során a feltöltési körleten áthaladó 
csapatokat a HDS eszközeivel, töltősorokat is igénybe véve fel kell tölteni vala
mennyi mozgó és kiegészítő készlettel olyan szintre, hogy az ütközetbevetés terep
szakaszán a HMCS az elrendelt készletekkel rendelkezzen (beleértve az ivóvizet 
is). Törekedni kell arra, hogy a HMCS ütközetbevetéshez szükséges tüzérségi lő
szerszükségletét a HDS eszközeivel az ütközetbevetés terepszakaszára elórevi
gyük és földre rakjuk. 
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Részletesebben áttekintve a HMCS ütközetbevetése napjának vegen már a 
főerők előtt 40-50 km-re tevékenykedhet. A HDS hadtápnak ekkor már nin
csenek meg a lehetőségei az anyagi eszközök utakon történő utánszállítására. 
Ezért a HDS-től megerősítésül adott, s a felhasználókhoz lelépcsőzött anyagi 
készleteket (pl. a harcosnál 3 napi élelmet biztosítva harcjárrnűveken, lövegvon
tatókon megemelt kiegészítő készleteket rnálházva) kell számításba venni a fo
gyasztás pótlására. Nagyobb veszteségek, vagy előre nem látható fogyasztás pót
lására a legfontosabb anyagi eszközöket légi úton, leszállással, vagy repülőgépek
ről történő ledobással kell utánszállítani. 

A további napokon, amikor egyes anyagi készletek jelentős mértékben le
csökkentek, az anyagi eszközök utánszállítása alapvetően légi úton valósítható 
meg. Figyelembe véve a Ml-8 helikopterek 450 km-es közepes hatótávolságát, a 
HMCS-tól 160-200 km-re lemaradó mozgóbázisról anyagi eszközök utánszállítása 
kritikussá válhat. Ezért az anyagi készleteket célszerű a peremvonalhoz közelebb 
eső berakó körletbe gépkocsival kiszállítani és bemálházni, így mintegy 80-100 
km-re történő kiszállítás után, a visszatérő helikopterekkel lehetőség van a sé
rültek hátraszállítására, a közel 120-150 km mélységben települő KBR-ekbe. Az 
anyagok kirakása és a sebesültek felvétele általában nem egy és ugyanazon leszál
lóhelyen kerül végrehajtásra. Adódhatnak olyan esetek is, amikor egyes speciális 
anyagokból krónikus hiány mutakozik, ez esetben célszerű légi utánszállítással, 
ledobás útján célba juttatni a szükséges anyagokat. 

Ehhez jól alkalmazható az AN-26-os szállírórepülőgép, melynek közepes ha
tótávolsága 900 km és szükség esetén füves repülőtéren is le tud szállni, száraz 
időben. 

A HMCS jelentős ellátási forrásainak kell tekinteni az ellenség területén a 
helyszínen található készleteket, elsősorban az üzemanyagok, élelmiszerek, mű
szaki-technikai anyagok, valamint szolgáltató bázisok szervezett igénybevételét. 
Ezeket mint „Közbeeső Bázis körletek" -et (KBK) a HDS PK követelményei sze
rint a jóváhagyott terveknek megfelelően harcászati ldt.-tal, előrevetett osztagok
kal a HMCS főerői beérkezése előtt szükséges birtokba venni, s a lehetőség sze
rint el kell kerülni ezen objektumok csapataink által történő rombolását . .A:z. erre 
vonatkozó javaslatot a parancsnoknak a hadszíntér értékelés alapján kell meg
tenni, figyelembe véve a KBK védhetöségét, és a hadtáp működésére kedvező 
más adottságait. 

A helyszíni készletek igénybevétele (elsősorban élelem, üzemanyag) esetén 
a felhasználás előtt nem hagyható el annak laboratóriumi bevizsgálása. 

Végezetül a HMCS készleteinek feltöltése történhet az első lépcsők beér
kezése, azzal való egyesülés után részben a beérkező első lépcső hadosztály, majd 
a HDS MB (ellátó dd. előretolt raktáraiból) a HDS eszközeivel. Ebben az idő
szakban a használhatóan elfoglalt repülőtér (terek) felhasználásával a légi szál
lítás terén a repülőkkel való utánszállítással is számolhatnak. 

A HMCS alárendelt csapatai ellátását célszerű a lőszer és üzemanyag-feltöltő 
csoportok irányok szerinti szétbontakoztatásával, feltöltési körletekben komplex 
módon az ellátási tagozatok erő- és eszközeinek összefogott együttes alkalmazásá
val végrehajtani. A feltöltést a harc szüneteiben, a készleteit „lemerítő" egységnél 
célszerű végrehajtani. Az ellátás alapegységeinek a megerősítő ezredek (zászló
aljak) tekinthetők. 

Mivel az élm. ellátó rajok - az élm. anyagot szállító gépkocsik kivételé
vel - általában az ellátó dd.-ba (MB-ha) kerülnek bevonásra, az alegységeket 
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készétel konzervekkel, tartósított kenyérrel, ivóvízzel kell ellátni a harcfeladat 
teljes időszakára. A:z anyagi biztosítás tekintetében a főerőkifejtést mindvégig a 
lőszer és üzemanyag folyamatos utánpótlására és feltöltésére kell összpontosítani. 

e) A HMCS egészségügyi biztositása 

A várható egészségügyi veszteség tömegpusztító fegyverek alkalmazása ese
tén eléi::heti a napi 10-15°/o-ot, csak hagyományos fegyverek alkalmazásával 4-
80/o-ot. A2 eü. veszteség a HMCS harcfeladatai jellegéből adódóao általában góc
szerűen jelentkezik. A:z egyes irányokban kifejtett harctevékenység során 300-350 
fő eü. veszteséggel lehet számolni. Ez egyes esetekben meghaladhatja az ezred
segélyhelyek képességét, így megerősítő erők-eszközök biztosítása is szükségessé 
válik. 

A harc megvívásának sajátosságaiból kiindulva a HMCS, egészségügyi biz
tosítását úgy célszerű megszervezni, hogy 3-4 napon keresztül képes legyen a fela
datok önálló megoldására. Az egészségügyi erők és eszközök tevékenységét össze 
kell hangolni a vontató-javító erők működésével. 

Az eddigi ismereteink alapján célszerűnek látszik, ha a HMCS ütközetbe
vetése időszakában az első lépcső hadosztályok települt segélyhelyei kerülnek 
igénybevételre és a megerősítésül kapott (egyik) ö. egészségügyi osztag csak az 
ESH-ek leterhelése után települ, s így képes a napi feladat és az éjszakai harc
tevékenység során keletkezett sebesültek ellátására. Az. így letelepült ho. típusú 
segélyhely szervezett kiürítésének hagyományos feltételei csak az első lépcsők fel
zárkózása után lesznek meg. Mindaddig csak a légi kiürítéssel kell számolni. 

Így előfordulhat, amikor nincs mód légi kiürítésre, hogy a további napokon 
h..:gyi szállókra, szanatóriumokra telepített újabb segélyhelyeknek is a helyszíni 
javító bázisra épült sérült technikai gyűjtöhellyel együttesen, önálló védelemre 
kell berendezkednie és a sebesültek hátraszállítására csak a főerők beérkezése után 
lesz lehetőség. 

A csapatok harctevékenysége során biztosítani kell a segélynyújtás alsó ta
gozatban történő bővítését. Elsősorban az ezredsegélyhelyeket kell az irányok sze
rinti ellátás alapjának tekinteni, ezért ezeket sebész brigádokkal, műtőkonténe
rekkel, kötöző gépkocsikkal kell megerősíteni. A tü., létü., valamint megerősítő 
tii. dd. segélyhelyeket a hk. (gl.) ezredsegélyhelyek váltásaként célszerű alkal
mazni. A zászlóaljaknál keletkezett sebesülteket elsősegélyben való részesítése 
után tovább kell vinni az utak mentén kijelölt olyan terepszakaszokig, ahol az 
ezredsegélyhelyek letelepülnek. A sebesültek harcolókkal történő szállításához 
mindig számolni kell a kiegészítő készletekből igénybe vehető leürült szállító
gépkocsik felhasználásával is. A hadosztály-segélyhely arra az ezredsegélyhelyre 
telepíthető, ahol a legtöbb sebesült keletkezett. 

A sebesültek ellátása, hátraszállítása mellett jelentős figyemet kell fordítani 
a járvány-egészségügyi felderítés megszervezésére, ezen rendszabályok bevezeté
sére, a helyszínen zsákmányolt anyagi készletek, vágóállatok, igénybe vett üzemek 
bevizsgálására, a személyi állomány egészségi állapotának megóvására. 

d) H adtápvezetés 

A HDS PK HTPH támadó hadművelet hadtápbiztosítására vonatkozó el
határozásának megfelelően a HMCS hadtápbiztosítását a HDS hadtáptörzs ter
vezi és szervezi a HDS PK HTPH személyes irányításával. A HDS hadtáptörzs 
- technikai és anyagi szolgálat főnökeivel együttműködésben - a HMCS hadtáp
biztosításának rendjét az alkalmazás egész időszakára vonatkozólag kidolgozza, 
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ezen belül az első napra részletesen. Ez a terv az alapja és egyben a kiinduló· 
pontja a HMCS erőkkel és eszközökkel történő megerősítésnek, a kiegészítő 
anyagi készletek létrehozásának, az utánszállítás és a sebesült kiürítés megszerve· 
zésének. A tervet a HMCS ütközetbevetése előtt, annak alkalmazása pontosítá· 
sával egyidejűleg részletesen egyeztetni kell. A HMCS hadtápbiztosítása terve
zése, szervezése során külön újabb hadtápvezetési okmányok kidolgozása nem 
szükséges. 

A HDS HMCS hadtáp- és technikai biztosítását a parancsnok által jóvá
hagyott biztosítási tervek alapján a HDS PK HTPH és TECHNH a HVP-ről 
vezeti. A közvetlen segítést, a feladatok lejuttatását, a végrehajtás koordinálását 
és megkövetelését, a helyszínen a HMCS HVP-ra híradóeszközökkel kikülönített 
HDS hadtáp-technikai operatív csoport végzi. 

Az OCS parancsnoka a HDS hadtáptörzs vezető beosztású tisztje (SZF~ vagy 
a hadtápbiztosítás kidolgozásában részt vevő hadtáp hadműveleti főtiszt). A 
HMCS PK HTPH jelentéseit elsősorban az OCS PK útján teszi meg. 

A HMCS alárendelt csapatai hadtápvezetése a mozgó ho. HVP-ről valósul 
meg, alapvetően a kialakult hadtápvezetési rendben. Az egyes harcászati ir~yok
bao a lőszer- és üzemanyag-ellátó csoportok tevékenységének irányítására, szak
feladataik összefogására iránytiszteket célszerű kirendelni. 
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