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A szárazföldi csapatok átszervezése során - melyet a Fegyveres Erők építé
sének programja az 1977-1982-es évek alapján hajtottak végre - megvalósították 
a magasabbegységck, egységek és alegységek szervezeti fejlesztését és azoknak az 
új fegyverzettel és harci technikával történő felszerelését. Ezzel egy időben olyan 
rendszabályokat is hoztak, melyek előírták a csapatok hadtápbiztosítási rendsze
rének javítását annak figyelembevételével, hogy a korszerű viszonyok között a 
csapatok nem tudják sikeresen teljesíteni harcfeladataikat a pontosan tervezett és 
központosított ellátás nélkül így: a lőszer, fegyverzet, élelem, üzem- és kenőanyag 
és más anyagok ellátását, és az időbeni technikai és egészségügyi biztosítást. 
Ezenkívül a hadtápszolgálatok átszervezését indokolttá tette azoknak az anyagi
technikai eszközök számának növekedése, amelyekre a harctevékenységek során 
szükség van. Például 1958-ban egy harcnapon egy katonára 32 kg anyag-felhasz
nálás esett, addig napjainkban már meghaladja a 100 kilogrammot. Egy mai 
páncélos hadosztály napi szükségletének kielégítésére szükség van 385 tonna 
lőszerre, 300 tonna üzem- és kenóanyagra, 15 tonna élelemre. 

A fentiekből is kiindulva vált szükségessé a hadtápbiztosítás csapatszerveze
teinek átalakítása, centralizálása. Végredményben a hadsereg közvetlen hadtestnél 
létrehozásra került a hadtáp dandár (Dandár logistique), mint alapvető tagozat, 
mely végrehajtja az anyagi-technikai és egészségügyi biztosítás feladatait. 

A külföldi katonai sajtóban megjelent írások szerint a hadtáp dandár rendel
tetése: a hadtest magasabbegységei, egységei lőszerrel, üzemanyaggal, élelemmel, 
ruházattal, műszaki anyaggal való ellátása, a technikai kiszolgálás és javítás, a 
fegyverzet javítása, a tartalék alkatrészekkel való ellátás, a sérült technikának a 
harcmezőn való összegyűjtése és hátravontatása, a sérülteknek szakosított szak
orvosi-segítségnyújtása, hátraszállítása, valamint egészségügyi anyagokkal történő 
ellátás. 

A hadtáp dandár állománya magába foglalja a törzset, a három szolgálatot 
(szállító-ellátó, javító-vontató és egészségügyi), a nekik alárendelt törzseket cgysé-
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geket és alegységeket (közel 40), melyek közvetlenül megvalósítják a hadtáp
biztosítás feladatait. A részletes felépítést lásd az 1. számú mellékletben. 

Mindegyik szolgálat rendelkezik törzzsel, az alárendelt és a megerősített 
erőkkel és eszközökkel önálló ellátó vagy biztosítási tagozatot (irányt) szervez. 
Összesen a hadtáp dandárba 14 500 fő (a hadtest személyi állományának 20%-a) 
és 4500 különböző rendeltetésű gépkocsi tartozik. 

A SZALUTO ÉS ELLATó SZOLGALAT (6700 fő) rendeltetése 
- a hadtest magasabbegységeinck, egységeinek; 
- lőszerrel, üzem- és kenőanyaggal, műszaki és; 
- más anyagokkal való ellátása. Alárendeltségébe tartozik három szállító 

ezred, (az egyik mozgósítás útján áll fel), kettő lőszer szállító század, kettő vegyes 
üzem- és kenőanyag szállító század, kettő hadbiztosítási anyagokat szállító század, 
és kettő tábori sütőüzem. Allományába 2400 gépkocsi tartozik, így képes egy nap 
több mint 6000 tonna anyagot szállítani. A külföldi sajtó szerint békében ez a 
szolgálat 50%-os feltöltöttségű. 

A szállítóezred hat századdal rendelkezik: vezető és kiszolgáló; három szál
lító; vegyes szállító és egészségügyi szállító (mely a harctevékenységek során az 
egészségügyi szolgálat alárendeltségébe kerül). 

A tábori sütőüzem öt szakasszal bír, így egy vezetési, és öt kenyérsütési 
szakasszal. 

Létszá'ma kb. 290 fő. A speciális berendezések gépkocsikra és a vontatmá
nyokra kerülnek málházásra, s így biztosítható a teljes önállóság tábori viszonyok 
között, az egész nap folyamán három váltásban. A szakirodalom szerint a sütő
üzem telepítési ideje 6 óra, teljesítőképessége 16 tonna kenyér/nap, ez biztosítja 
35 OOO fő ellátását kenyérrel, sütőipari termékekkel, és kúszersültteL 

A szállító szolgálat egységei és alegységei a harctevékenységek során a hadtest 
második lépcsőjében működnek az előretolt és a mögöttes ellátó csoportok, vala
mint a hadtest közvetlen csapatok, ellátó csoportok állományában. A csoportok 
alapja - a szállító ezred. 

Az előretolt ellátó csoport feladata a hadtest hadosztályainak anyagi-techni
kai biztosítása. Allományában létrehoznak négy mozgó ellátó pontot, melyek a 
hadosztályok második lépcsői mögött települnek egy-két hadosztály biztosítása 
érdekében. 'Előfordulhat, hogy az anyagok szállítása az ellátó pontokról a had
osztályok szállító eszközeivel kerül végrehajtásra. 

A mögöttes ellátó csoport feladata az előretolt ellátó csoportok, valamint a 
hadtest közvetlen ellátó csoportok biztosítása az anyagi és technikai biztosítás 
eszközeivel. Allományába megalakítanak két azonos létszámú ellátó bázist, mely 
magába foglalja az átrakó, a tranzit és három technikai pontot. Az átrakó pontok 
vasútállomásokon, repülőtereken és az anyagok fogadási helyein települnek, 
ahonnan az anyagok nagyobbik része tranzitpontokon keresztül eljut az előretolt 
ellátó csoport mozgó ellátó pontjaira és a hadtest közvetlen ellátó csoportokhoz. 

- Az anyagok többi részét fajtánként irányítják a technikai pontokra ideig
lenes tárolás és további szállításra való előkészítés céljából. 

A JAV!Tó-VONTATÓ SZOLGALAT végrehajtja a gépjármű, a páncélos 
technika, a fegyverzet javítását, kiszolgálását, a megrongálódott technika hátra
vontatását és a tartalék alkatrészekkel való ellátást. Allományába tartozik: három 
javító-vontató csoport, valamint két csoport és osztag a hadseregrepülők techni-
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kai biztosítására, és az anyagi-technikai eszközök ellátó csoportja, azaz összesen 
2100 fő, és 1000 gépkocsi. Hangsúlyozni szükséges, hogy békében a szolgálat 
személyi és technikai feltöltöttsége 70-75°/o-os. 

A javító-vontató csoport állományába egy vezetési szakasz és nyolc javító 
szakasz tartozik. Létszáma 400 fő, technikája: 180 különböző típusú gépkocsi, 
melyből 36 - vontatványokkal a tartalék eszközöket szállítja, és kettő vontató. 
A külföldi sajtó megemlíti, hogy a vontatócsoport erőivel és eszközeivel meg lehet 
szervezni 70 helyen a technikai javítást és kb. 20 helyen a technikai kiszolgálást, 
és a javító és kiszolgáló osztaggal végzi a lövész és tüzérfegyverzet, a híradó esz
közök, optikai műszerek, speciális technika és a rádiólokációs eszközök javítását 
és kiszolgálását. 

A hadseregrepülók technikai biztositó osztaga és csoportjai megvalósítják a 
hadtest hadseregrepülő csoportjaiba, ezrcdcibe tartozó helikopterek és azok fegy
verzetének javítását és kiszolgálását. 

Az anyagi-technikai es:::,kö::,ö.k ellátó csoportja képes három anyagi-technikai 
biztosító osztag telepítésére és a hadtest magasabbegységeinek és egységeinek 
tartalék alkatrészekkel történő ellátására, kivéve az UR „PLUTON" ezredet és 
a ZUR „Továbbfejlesztett HOK" ezredet. Az UR „PLUTON" ezred technikai 
biztosítását a hadtest tüzérfőnöknek alárendelt biztosító csoport a ZUP „Tovább
fejlesztett- HOK" ezred technikai biztosítását pedig az ezred állományába tartozó 
alegységek végzik. 

A harctevékenységek során a javító-vontató szolgálat alegységei a hadtest 
második lépcsőjében tevékenykednek, létrehozva saját harcrendjükct - két lép
csőbe. 

Az első lépcsőbe két javító-vontató csoport és két osztag, a második lépcsőbe 
egy csoport és egy osztag tevékenykedik. A technikai kiszolgálást és a technika 
javítását az összpontosítási körletekben és hadtest maga5abbegységei és egységei 
mozgásainak menetvonalán végzik. 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGALAT megvalósítja a hadtest magasabb
egységeinél és egységeinél keletkező sérültek kiürítését és gyógyítását, valamint 
az egészségügyi anyagok ellátását. 

Alárendeltsége, 13 kórház (kilenc előretolt sebészeti, kettő kiürítő sebészeti, 
kettő kiürítő gyógyító-sebészeti), valamint három egészségügyi század, és az egész
ségügyi anyagellátó század. 

Allományába 5000 fő, 1100 különböző rendeltetésű gépkocsi, közte 300 
gépkocsi sérültek kiürítésére, a harcmezőről történő hátraszállítás,ára. Békében 
az egészségügyi szolgálat létszámmal és technikával 10°/o-osan feltöltött. 

Az előretolt sebészeti kórhá::. rendeltetése, a sebesültek fogadása, részükre 
a szükséges egészségügyi segély nyújtása, a sérülés súlyosságának, az operáció 
utáni gyógyuLás (8 napig) idejének megállapítása, és a tömegpusztító fegyverek 
hatásaitól sérültek mentesítése, fertőtlenítése. A kórház rendelkezik: vezetési és 
kiszolgáló alegységgel (négy szakasz) kiürítő szakasszal a sérültek osztályozásával 
és fertőtlenítésével foglalkozó alegységgel, sebészcsoportokkal (állományukba 
három brigáddal), három reanimációs és vérátömlesztő brigáddal, kettő röntgen 
brigáddal és kettő egészségügyi szakasszal és 50-50 ággyal. A kórház létszáma 
valamivel több mint 200 fő. Képes egy nap alatt 50 fő súlyos sérültnek az egész
ségügyi segély nyújtására. A kórház anyagi eszközei 7 napon keresztül biztosítják 
az önálló funkcionális tevékenység végzését. 
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A kiürítő sebészeti és a kiürítő gyógyító - sebészeti kórházak a súlyos sérúl
teknek segélyt nyújtanak és előkészítik a sérültet az ország területén levő kórházba 
történő hátraszállítására. Rendelkeznek néhány sebészeti és más felszereléssel, 
nagyon magasan képzett egészségügyi állománnyal. 

Az egészségügyi századok rendeltetése a sérültek összegyűjtése és az előretolt 
kórházakba való szállítása. Speciális gépkocsikkal vannak felszerelve és képes 
egy harcnapon a harcmezőről 900 fő sérült hátraszállítására. 

Az egészségügyi anyagellátó század foglalkozik a gyógyszerek, egészségügyi 
szakanyagok és berendezések átvételével és azokkal a kórházaknak és az egész
ségügyi alegységeknek való biztosításával. 

A külföldi sajtó adatai szerint az egészségügyi szolgálat rendelkezik összesen 
3000 ággyal és képes létrehozni 50 sebészeti brigádot. 

A harc idején az egészségügyi szolgálat alegységeiből megalakítanak kettő 
előretolt egészségügyi~ és egy mögöttes egészségügyi csoportot. 

Az előretolt egészségügyi csoportok végzik a sérültek harcmezőről történő 
evakulálását, részükre segélyt nyújtanak, a sérülés súlyosságát osztályozzák és a 
sérültet hátraszállítják a mögöttes egészségügyi csoporthoz. Allományba kilenc 
előretolt sebészeti kórház, három egészségügyi század, kettő sebesült szállító 
repülőszázad (a szállító és ellátó szolgálattól) és az egészségügyi anyagellátó
század tartozik. A csoportok a hadtest első lépcső magasabbegységei mögött tele
pülnek. 

A sérültek az elsősegélyt az előretolt egészségügyi pontokon az alegységeknél 
kapják, aztán kerülnek a hadosztály vagy a hadtest elosztó pontokra és hátra
szállítják a hadtáp dandár kórházaiba, vagy a vasúti, illetve légi berakó pontokra 
a vasúti vagy légi hátraszállító eszközökkel való hátraszállítás végett. A hát
országba való szállításra felhasználnak még két egészségügyi gépkocsiszállító száza
dot, a szállító helikoptereket és két légi tranzitkórházat a légierő állományából. 

A mögöttes egészségügyi csoport végrehajtja a hadtest második lépcső egész
ségügyi kiszolgálását. Allományába kettő kiürítő sebészeti és kettő kiürítő gyó
gyító-sebészeti kórház tartozik 

A francia parancsnokság értékelése szerint a hadseregközvetlen hadtest had
táp dandára képes kielégíteni a hadtest szükségleteit, végrehajtani a fegyverzetet, 
és elvégezni az egészségügyi biztosítást. Mindezek ellenére folytatják a szervezeti 
struktúra, a vezetés formáinak és módszereinek tökéletesítését, az egységek és 
alegységek mind újabb technikával, híradó és vezetési eszközökkel való ellátását 
és a hadtápszolgálatok tartalékainak igénybevételével a mozgósítási képesség 
fokozását szolgáló intézkedések bevezetését. 

( A melléklet a folyóirat végén található.) 
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