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A támadó hadműveletek során alkalmazásra kerülő 
hadműveleti manövercsoportok, portyázó osztagok, 

légideszantok hadtápbiztosításának, vezetésének 
elméleti és gyakorlati kérdései <1

> 

Pártos János ezredes 

A csapatok mozgékonysága, önállósága növelésének a szükségessége a hadtudomány fejlődé
sével szinte egyidejűleg merült fel. A háborúk során mindig is voltak mozgékony, nagy hatósugarú 
katonai formációk, melynek zömében taktikai, dc esetenként stratégiai indítékú és jellegű feladato
kat voltak hivatottak elvégezni. 

A háborúk gépesítésében rejlő lehetőségek a gyorsasággal, mozgékonysággal szemben támasz
tott követelményeket fokozták. A II. világháború óta a harmadik dimenzió felhasználásával mind 
nagyobb jelentőségű a csapatok légi mozgékonyságának fokozása, az ebben rejlő gyorsaság széles 
körű kihasználása. 

A korszerű háborúban a csapatokat minden eddigi harctevékenységtől nagyobb manőverező
készség és -képesség, nagyobb hatótávolság jellemzi. E tevékenység kivételezett hadműveleti-harcá
szati formátumai a korábbi gyorscsapatok mai utódai a hadműveleti manővercsoportok, amelyek a 
portyázó osztagokkal, hadműveleti és harcászati légideszantokkal együttesen magas fokúra növel
ték a csapatok manőverezőképességét. Megjelenésük, a minden oldalú biztosításuk, ezen belül a 
hadtápbiztosításuk megbízható és hatékony megszervezésére és végrehajtására törvényszerűen 
vonta magára a figyelmet. 

A hadműveleti manővercsoportok hadtápbiztosításának feldolgozásánál mindenekelőtt a had-
1111iuleti 111a11ó1emoport fogalmát sziiLrégrr defi11id/11i. 

Szovjet teoretikusok megállapításai szerint a hadm1heleti ma11ó1emoport a front és hadreregek 
tdmadó hadm1heletébt11 az elért siker határozott kifejlmtisire irdnptló, a támadó frínoportositástó/ 1/0f!J tárol
rágra e!rzakadt és 11ag; fokú manói erezé.r.re/ zlgrehajtott tedkm;séget z égzó csoporto.ritár. 

E csoportosítás olyan feladatokat hajt végre, mint az ellenség rakéta-atom támadóeszközcinck 
megsemmisítése, tartalékai szétverése, alapvető csoportosításai szárnyába és hátába jutása, bckcríté
sénck befejezése, hadtáp-, anyagi ellátásának dezorganizálása, fontos körletek, terepszakaszok bir
tokbavétele, valamint az ellenség repülőtereinek, flottabázisainak, ellátási bázisainak elfoglalása. 

A hadműveleti manővcrcsoport általában hadműveleti-harcászati légidcszantokkal, roham
dcszantokkal, továbbá más erőkkel és eszközökkel működik együtt és velük az ellenség védelmének 
mélységében aktív harcokat és ütközeteket vív meg. 

A szakirodalom alapvetően front és hadsereg érdekű hadműveleti manővercsoportról beszél. 
A front hadműveleti manővercsoportba kijelölhetnek: hadsereg, hadtest vagy egy-két megerő

sített hadosztályt. 

A hadsereg manővercsoportba hadtestet,vagy hadosztályt, lehetőség szerint- általában - harc
kocsi-hadosztályt jelölhetnek ki. 

(I) Az 1985. májusi Mi\HF-1 hadászati-hadmúvdcti kikcpzcsen dhangzott előadás 
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A front, illetve hadsereg hadműveleti manővercsoport rendeltetése tehát a főerők által elért 
siker határozott kifejlesztése az ellenség hadműveleti mélységében és ott korlátozott hadműveleti 
célok elérése. 

A hadműveleti manővercsoport a szervezetileg is hozzá tartozó hadseregrepülőkkel, a légi 
mozgékonyságú magasabbegységekkel és egységekkel együtt, tevékenységét gyors, az ellenség szá
mára meglepetést okozó manőverekkel és mély hadműveleti portyázással hajtja végre. Ennek 
lényege, hogy a hadműveleti manővercsoport két-három legfontosabb irányban megerősített ezred
hadosztály erővel (lehetőleg oszlopban vagy ha.re előtti alakzatban) határozott, nagy fokú manőve
rező tevékenységet folytat, annak érdekében, hogy a rakéta- és repülőcsapatok atom- és hagyomá
nyos csapásaival a légi átkarolást végrehajtó, az ellenség mélységében kirakott légideszantokkal 
összhangban az ellenségre váratlan, rövi~ idejű megsemmisítő erejű csapásokat métjen 

A hadműveleti portyázás során a kialakult helyzet körülményeitől függően a hadműveleti 
manővercsoport a legkülönbözőbb tevékenységi módokat alkalmazhatja. amelyek közül a legáltalá
nosabbak a közetkezók lehetnek: 

- az ellenség alapvető csoportosítására mért atom- és tűzcsapásokkal egy időben magasabb
egységei és egységei az ellenség mélységében alkalmazott légideszantokkal együttműködve, oszlo
pokban határozott, gyors előremozgás után, a főcsapás irányának éles megváltoztatásával, az arcból 
támadókkal együtt befejezik az ellenség csoportosításának bekeritését; 

- az ellenség tartalékait az atom- és tűzcsapásokkal egy időben az egyik vagy mindkét szárnyra 
és a mélységből hátba mért csapásokkal úgy semmisíti meg, hogy ereje egy részével azt arcból is 
leköti; 

- az ellenség csoportosítását az atom- és tűzcsapások után mért szétválasztó csapásokkal sem
misíti meg; 

- a "terep átfésülésével" egy időben mért csapásokkal semmisíti meg az ellenség őr- és bizto
sító alegységeit, ma1d atom-támadóeszközeit, repülőtereit, vezetési pontjait, illetve akadályozza 
annak hadtáp anyagi ellátási rendszerét; 

- birtokba vett terepszakaszt szívós védelmi harccal tart1a meg. 

Szervezetileg is egységbe ötvözött földi és légi lépcsők a hadművelet! manővercsoport részére 
nagy fokú mozgékonyságot biztosítanak. 

A hadműveleti manővercsoportokat helikopter-, önjáró tüzér-, műszaki út- és hídépítő, vegyi
sugár felderítő egységekkel, alegységekkel erősítik meg, tehát főleg a mozgékonyságát, manővere
zőképességét növelő elemekkel bővül. 

Ugyanakkor a hadsereg szervezetéből a közvetlenek közül rendszerint visszahagyják a rakéta
dandárt és a tüzérségből, valamint más közvetlen magasabbegységekből és egységekből a nehezen 
mozgatható alegységeket és járműveket hagyják vissza. 

A gyakorlatok és elméleti kidolgozások tapasztalatai szerint a front hadműveleti manővercso
port tevékenységének mélysége 1000 km, időtartama 10-12 nap lehet, ez a hadsereg manővercso
portnál mélységben 500 km-es időtartamot, 4-5 napos feladatot jelent. 

A hadműveleti manővercsoportok részére általában összpontosítási körleteket a hadseregnél 
az ellenségtől 50-70, a frontnál 100-120 kilométerre; megindulási körletet, mely az ellenséges csapa
toktól a hadseregnél 40, a frontnál 60 kilométerre; ütközetbe vetési terepszakaszt és menetsávot 
Jelölnek ki. 

A fentiekben jelzett hadműveleti-harcászati tényezők határozzák meg a hadműveleti manőver
csoportok hadtápbiztosításának alapjait. 

Melyek mk? 
Mindenekelőtt azt az alapelvet kell követnünk, hogy a hadműveleti manővercsoport tevékeny

sége valamely hadműveletnek - rendszerint jelentős - részét képezi, ezért hadtápbiztosítását a had
művelet komplex hadtáp hadtápbiztosításába beépítve kell lenezni is 1igez11i: 
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- lényeges sajátosság, hogy a hadműveleti manővercsoport feladatának végrehajtására a had· 
műveletek folyamán kerülhet sor, ezért hadtápbiztosításának megtervezésére nagy gondot kell for· 
dítani, több variációs megoldást előkészíteni; 

- ugyancsak fontos tényező, hogy a hadműveleti manővercsoportok hadtápbiztosítását vala· 
mennyi helyzetére, az összpontosítási körletre, az előrevonásra, az ütközetbe vetésre, valamint a 
további tevékenységre kell külön-külön, de egymással összefüggő egységet képezve megszervezni; 

- a hadműveleti manővercsoportok had tápja kialakításának további fontos elve, hogy a manó· 
vercsoport elszakadása utáni időszakra növeljük a hadműveleti manővercsoport automatizálását 
arra az esetre is, ha az utánpótlásban zavarok keletkeznek. 

Mindezek során nagy gondot kell fordítani a hadtáperők és ·eszközök nagy manővereztetésére, 
figyelembe véve felhasználásuk valamennyi lehetséges változatát. 

A hadtápbiztosítás szempontjából fontos szempont, hogy a hadműveleti manővercsoport által 
birtokba veendő objektumok fontos ellátási, javítási kapacitások, anyagi biztosítást szolgáló repülő· 
terek, kórházak, üdülőövezetek is lehetnek, amelyek nemcsak elsődlegesen a hadműveleti manőver· 
csoport közvetlen ellátását segíthetik, de követi a hadműveleti manővercsoportot követő főerők 
ellátására is számbavehetők. 

Ezért a támadó hadművelet hadtápbiztosításának tervezésekor a számbajöhető objektumokat 
figyelembe kell venni és megalapozott javaslatot tenni a parancsnoknak, hogy a feladatállításhoz 
szabjon feladatot azok birtokbavételére, határozza meg felhasználásukat. 

Nem közömbös a feladat végrehajthatósága szempontjából hogy a manővercsoport működési 
sávjában van-e az egészségügyi biztosítást elősegítő kórház, szanatórium, mert ez lehetővé teszi a 
kikülönített egészségügyi erők és eszközök szűkítési lehetőségét, mely részben növeli a főerők biz
tosítottságát, másrészt kedvezőbb feltételeket hoz létre a manővercsoport egészségügyi biztosítá· 
sára, csökkenti a (légi) kiürítési szükségletet. Könnyebbséget jelenthet az anyagi biztosítás szem· 
pontjából például ha felderített üzemanyag-tárolók találhatók a sávban és ezek őrzése, megbízható 
bevizsgálás utáni felhasználása biztosított. 

A front hadműveleti manővercsoport ütközetbe vetésének és tevékenységének biztosítására a 
front hadtápból viszonylag nem nagy, ugyanakkor mozgékony és manőverezőképes hadtápcsopor· 
tosítást hoz létre az ellátódandár, gépkocsi szállító· és közúti csapatok, tömeges üzemanyagtöltő 
századok, front előretolt kórházbázisok és egyéb hadtápszervezetek állományából. 

E csoportosítás előre kerül létrehozásra. A csoportosításba egyes hadtápszervezetek az első 
lépcsőben támadó seregtesthadtápok erőiből és eszközeiből is kerülhetnek. 

A hadtápcsoportosítás létrehozásánál általában azt az elvet követik, hogy kapacitása és készle
tei feleljenek meg az adott hadműveleti manővercsoport teljes mélységű feladata biztosításának. A 
csoportosítást a fontos, elsődleges anyagok szállításához a főerőktől elszakadó csapatok légi kiüríté· 
sére, katonai szállító repülőkkel erősíthetik meg. Ilyen csoportosítások rendszerint a hadműveleti 
manővercsoport ütközetbe vetési terepszakaszainak közelében - attól 50-80 km·re - bontakoznak 
szét és ,Jromhadtáp elró lépcso~-, képeznek. A fronthadtáp első lépcsőt általában a front hadtáptörzs· 
tői kikülönített operatív csoport vezeti. 

A fronthadtáp első lépcső ideiglenesen állományába veheti a hadműveleti manővercsoport 
hadtápjából azokat a hadtápegységeket és intézeteket, amelyek nem rendelkeznek megfelelő moz· 
gékonysággal és így kevésbé vonhatók előre az ellenség mögöttes területeire. 

Amennyiben a hadsereg hadműveleti manővercsoport hadtápbiztosításáról beszélünk, azt kell 
mondani, hogy itt is hasonló elvek alapján hozzuk létre a csoportosítást. Ez alatt általában az érthető, 
hogy a hadsereghadtáp első lépcsőkből a hadműveleti manővercsoportba szállító eszközöket (főleg 
lőszerrel) , egészségügyi alegységeket, egyéb a manőverezést segítő technikát és anyagot osztanak 
be. Ugyanakkor a hadműveleti manővercsoportot létrehozó hadosztály ellátó zászlóaljából - lehe
tőség szerint - a kevésbé mozgékony és a 4-6 napos alkalmazáshoz nem feltétlenül szükséges eszkö· 

zöket visszahagyják. 
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A hadműveleti manővercsoport hadtápcsoportosítását már a megszervezés időszakában alakít· 
. ják ki úgy, hogy az egyes irányokban tevékenykedő harci kötelékek az erejüknek megfelelő anyagi 

készletekkel, technikai, javító-vontató és egészségügyi erőkkel rendelkezzenek. Az alkalmazás során 
- a kialakult helyzetnek megfelelőn - a csapatokkal szoros összhangban a hadtápot is át lehet és 
szükség esetén kell is csoportosítani. 

A csoportosítás létrehozásánál célszerű azt az elvet követni a rendelkezésre álló haderők és esz· 
közök egy részét egy tagozattal lejjebb kerüljenek lépcsőzésre. A tapasztalatok szerint a hadműveleti 
manővercsoportként alkalmazott hadosztályt nagy teherbírású 5-7 tonnás platós és 7-10 m '-es 
üzemanyag-szállító gépkocsikkal (lecserélve velük a kis teherbírású szállítóeszközök egy részét), 
egy-két önálló egészségügyi osztaggal, két-három szakorvosi brigáddal, egy sebesültszállító szakasz· 
szal és század erejű közúti komendánskötelékkel célszerű megerősíteni. 

A lehetőségek szerint a harc alatti feltöltéshez célszerű - lehetőség szerint - zászlóaljanként 
páncélozott lőszerszállító járműveket biztosítani. A hadműveleti manővercsoport megerősítése 
kapcsán azt az elvet fontos szem előtt tartani, hogy a főerőktől elszakadva, az ellenség mélységében a 
manőverezőképesség megőrzése mindennél fontosabb. 

Az irányokban működő csapatok feltöltéséhez és ellátásához a saját, illetve a megerősítő erők
ből és eszközökből gépesített lövész-, harckocsi-alegységekkel megerősített lőszer- és üzemanyag· 
ellátócsoportokat, sebesültkiürítő és egészségügyi mentőosztagokat szükséges működtetni. Ezeket 
a csoportokat és osztagokat a közúti komendánserőket a hadműveleti manővercsoport hadtápjának 
első lépcsőjében, irányokban megosztva - az erőkifejtést a főirányha összpontosítva - szükséges 
alkalmazni. 

A hadműveleti manővercsoporton belül a zászlóalj·, ezred·, hadosztályhadtápok a második 
lépcsők, összfegyvernemi tartalékok menetrendje közé kerülhetnek besorolásra az előremozgási 
útvonalaknak, illetve a tervezett tevékenységnek és feladatnak megfelelően. A hadtáp áttelepítése, 
szétbontakoztatása mindig az ellátási feladatnak alárendelve, a második lépcsők és az összfegyver
nemi tartalékok védelme alatt, a csapatok manővereivel összhangban valósulhat meg. 

Néhány gondolat az anyagi biztosításról, melynek tervezésénél a ktiretkezó tén;ezókkel kell szá· 
molni: 

- a hadműveleti manővercsoport biztosítását komplex módon, az ütközetbe vetéshez történő 
előrevonás megkezdésétől, a támadó ( első lépcsőben levő) hadosztályokkal és az alkalmazásra 
kerülő légideszantokkal való egyesüléskor végrehajtható feltöltés befejezéséig terjedő időszakra 
szükséges számvetni és megszervezni; 

- a hadműveleti manővercsoport ütközetbe vetési terepszakaszra történő előrevonásának 
megkezdése előtt a csapatok és az ellátódandárok készleteit a meghatározott normák szerint fel kell 
tölteni, annak az elvi követelménynek a figyelembevételével, hogy az ütközetbe vetéskor már a had
műveleti manővercsoportnál legyenek azok a készletek, amelyek biztosítják a feladat végrehajtását a 
teljes mélységben olyan számvetéssel, hogy a feladat befejezésekor a hadműveleti manővercsoport a 
mozgókészletek 50%-ával rendelkezzenek. Azt a követelményt is figyelembe kell venni, hogy a had
műveleti manővercsoport hadtápszerveit túl ne terheljük, túl ne szervezzük, mivel ez a manőverező
képesség rovására mehet; 

- az előrevonást, ütközetbe vetést alapvetően az elöljáró eszközeiből, a hátországi stacionáris 
készletek és kapacitások igénybevételével kell megszervezni, azaz a manővercsoport részére szüksé· 
ges anyagi eszközök átadását a frontraktárakból, illetve a területileg megfelelő központi raktárakból 
kell végrehajtani. A hadműveleti manővercsoport részére szükséges anyagi eszközöket vasúton kira· 
kóállomásra szállíthatják, illetve csak az ellátódandártól közvetlenül - gépkocsi szállítóeszközökkel 
- és átadásra kerülhetnek. 

A készletek növelését szolgálja, hogy a szállítótér, a szállító járművek számának növelése nél
kül, a hadműveleti manővercsoportból az egyéb besorolású gépjárművek elvonásával, helyettük 
lőszer·, üzemanyag-szállító gépkocsik biztosításával és nagyobb teljesítményű szállító gépkocsik 
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alkalmazásával növelhető. A lövegvontatók és az alegység lőszerszállító járművek szállítókapacitásá· 
nak jobb kihasználásával ( túlterhelésével) további szállító tér is biztosítható. 

Mindezek arra is irányulnak, hogy a hadműveleti manővercsoport részére anyagi biztosítás 
vonatkozásában minél nagyobb állóságot biztosítsunk annak érdekében, hogy a manővercsoport 
nagy mélységben, a főerőktől elszakadva v~gezhesse munkáját. 

Az ütközetbe vetés előtti feltöltés érdekében minden lehetőséget ki kell használni. A várako· 
zási körletben és az ütközetbe vetés előtti megindulási körlet elfoglalása során a feltöltési körleten 
áthaladó csapatokat az elöljáró eszközeivel töltős~rokat is igénybe véve fel kell tölteni valamennyi 
mozgó· és kiegészítő készlettel olyan szintre, hogy az ütközetbe vetés terepszakaszán a hadműveleti 
manővercsoport az elrendelt készletekkel rendelkezzék (beleértve az ivóvizet is). Törekedni kell 
arra, hogy a hadműveleti manővercsoport ütközetbe vetéséhez szükséges tüzérségi lőszerszükségle· 
tét az elöljáró eszközeivel az ütközetbe vetés terepszakaszára előrevigyük és földre rakjuk. 

A hadműveleti manővercsoport hadtápbiztosításának tervezésénél alapvető rendező elv, hogy 
az ellenség mélységében, a főerőktől nagy távolságra elszakadva hajtja végre feladatait, végzi por· 
tyázó jellegű tevékenységét. Ezért döntő jelentősége van a folyamatos ellátásnak és különös fontos· 
sága szállítórepülőgépek, helikopterek útján történő légi szállításnak, ellátásnak, melyet leszállásos 
és ledobásos módszerrel hajtanak végre. Légi kiürítéssel történhet a sebesültek, sérültek hátraszállí
tása is. 

Az ütközetbe vetés anyagi biztosítása érdekében szoros együttműködés valósul meg a had mű· 
veleti manővercsoport elöljáró had tápja, a hadműveleti manővercsoport had tápja, valamint az ütkö· 
zetbe vetését biztosító hadseregek (hadosztályok) hadtápjai között. 

A hadműveleti manővercsoport tevékenységének első 1·2 napján, amikor az még nem szakad 
el a főerőktől, és a földi összeköttetés még funkcionál, lehetőség van az anyagi eszközök - alapve· 
tően lőszer és üzemanyag - gépkocsin történő utánszállítására és a sebesültek földi kiürítésére, meg· 
bízható őrzés alatt. 

Más változatot feltételezve, a hadsereg hadműveleti manővercsoport ütközetbe vetése napjá· 
nak végén már a főerők előtt 40-50 km-re tevékenykedhet. A hadsereghadtápnak ekkor már nincse· 
nek meg a lehetőségei az anyagi eszközök utakon történő utánszállítására. Ezért a hadseregtől mege· 
rősítésül adott, s a felhasználókhoz lépcsőzött anyagi készleteket (pl. a harcosnál háromnapi élelmet 
biztosítva, harcjárműveken és lövegvontatókon megnövelt kiegészítő készleteket málházva) kell 
számításba venni a fogyasztás pótlására. Nagyobb veszteségek, vagy előre nem látható fogyasztás 
pótlására a legfontosabb anyagi eszközöket légi úton, leszállással vagy ledobással kell utánszállítani. 
A további napokon, amikor egyes anyagi készletek jelentős mértékben lecsökkennek, az anyagi esz· 
közök utánszállítása alapvetően légi úton valósítható meg. 

A hadműveleti manővercsoport tevékenységének jellegéből adódóan, az állandó manőverezés 
és mozgás következménye miatt a harc minden oldalú biztosítása a hagyományos módszerekkel és 
eljárási formákkal nem oldható meg. Egyrészt az állandó mozgásigény, a feladatok sokrétűsége, a 
célobjektumok viszonylag nagy területen szétszórt elhelyezkedése megnehezíti a feltöltési, javítási, 
helyreállítási, illetve az egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok végrehajtását, másrészt az után· 
pótlási nehézségek miatt élesen előtérbe állítja a javítás és a helyreállítás szükségességét. 

Ezért - különösen front hadműveleti manővercsoport esetében - fontos jelentőségű lehet az 
úgynevezett „közbeeső báziskiir/et '·ek felhasználása. Ezek az ellenség mélységében elfoglalt és védett· 
őrzött területek vagy tereptárgyak, melyeket a hadműveleti manővercsoport további tevékenységé· 
hez mintegy bázisul lehet felhasználni. Nagy jelentősége van annak például, hogy egy-egy ilyen 
"közbeeső báziskörlet" repülőtérrel ( anyagbiztosítási repülőtérrel) vagy helikopter leszállóhellyel 
rendelkezzen, főleg az anyagi biztosítás szempontjából. 

A közbeeső báziskörlet létrehozásának célja a feltöltési feladatok biztonságos körülmények 
közötti végrehajtása. A kérdés tanulmányozásával kapcsolatos elemzések azt mutatják, hogy a köz· 
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beeső báziskörletet a saját elsőlépcső-csapatok arcvonala és a hadműveleti manővercsoport tevc:
kenységének végső körlete közötti távolság felező vonalának közelében célszerű kialakítani. 

A liadművclcti manővercsoport részére megszabható 4-5 napos harcfeladatból kiindulva, cél· 
szerű változatnak látszik a tevékenység első-második napján az clsőlépcső-csapatokhoz való hátr.1-
szillítás, a második naptól a közbee,ó báziskörlet kialakítása. A báziskörlet elfoglaLísa, biztosítá,a, 
berendezése, működőkészségc:nek fenntartása a parancsnoktól egy sor - a hag}·om:ínyos tamadó 
tevékenységre nem jellemző - intézkedés, rendsz.1bály megvalósítását követeli meg. 

Elsődlege, probléma a körlet megtartásaval kapcsolatos tevékenység megtervezése és megszer
vezése. Az erre a célra bevont erő ,1 helytől, a helyzettől , az ellenség aktivitásától, a hadműveleti 
manővercsoport állományától és a megoldandó feladatoktól fuggően zászlóaljtól ezredig is terjed· 
het. 

Közbeeső báziskörleteket harcászati légideszanttal, előrevetett osztaggal a hadműveleti manő
vercsoport főerői beérkezése előtt szükséges birtokba venni, s a lehetőség szerint el kell kerülni ezen 
objektumok csapataink által történő rombolását. Az erre vonatkozó Javaslatot a parancsnok szá· 
mára, a hadszíntü értékelése alapján kell megtenni, figyelembe véve a közbeeső báziskörlet védhe
tóségét, és a hadtáp működésére kedvező más adottságait. 

A közbeeső báziskörleteknek, különösen a manővercsoport tevékenységének a második, har
madik napjától van elsődleges jelentősége, ezen belül és ez mellett a légi utánszállitás és légi kiürítés 
élvez prioritást. 

A hadművelet megvívásának saJátosságaiból kiindulva a hadműveleti manővercsoport egész
ségügyi biztosítását úgy célszerű megszervezni, hogy 3·4 napon keresztül képes legyen a feladatok 
önálló mcgold.isára. Az egészségüg)·i erők és eszközök tevékcnpégét a vontató·pvító erők műkö· 
désével célszerű összehangolni. 

Front hadműveleti manővercsoport esetén a manővercsoport hadtápbiztosítására a fronthad
táp első lépcsőbe egészségügyi dandár (részleg) előretolt kórház báZIS (részleg) települ. 

A gyakorlatok t1paszt1htai szerint, ha a hadsereg hadműveleti manővercsoport ütközetbe 
vetésének időszakában az elsőlépcsős hadosztályok települt segély helyeit veszik igénybe és a meg· 
erősítésül kapott (eg}·ik) önálló egészségügyi osztag csak az ezredsegélyhelyek teljes terhelése után 
települ, s így képes a napi feladat és az éjszakai harctevékenység során megsebesültek elláti\ára. Az 
így települt hadosztály típusú segélyhely szervezett kiürítésének hagyományos feltételei csak az első 

lépcsők felzárkózása után lesznek meg. Mindaddig csak légi kiürítéssel kell számolni. 
Abban az esetben, ha a légi kiürítésre nincs mód, a további napokon a hegyi szállókra, szanató· 

riumokra telepített újabb segélyhelycknek- a helyszíni javító bázisra épült sérülttechnika-g}·űjtőhely
lyel együttes - önálló védelemre kell berendezkedniük. A sebesültek hátraszállítására csak a főerők 
beérkezése ut:ín lesz szükség. 

A csapatok harctevékenysége során a segélynyújtást az alsó tagozatban kell bővítem. Elsősor· 

ban az ezredsegélyhelyeket kell az irányok szerinti ellátás alapjának tekinteni, ezért ezeket scbészbri
gádokkal, műtókonténerekkcl, kötöző gépkocsikkal kell megerősítem. 

A hadműveleti manővercsoport hadtápbiztositásának vezetése a hadműveleti vezetés szerves 
része, amely a hadműveleti manóvercsoport részére megszabott feladatok ha<ltápbiztosítására tör· 
ténő felkészítésre és a hadtápbiztosítási feladatok végrehajtására irányul, mind az előkészítés, mind a 
végrehajtás időszakában. 

A hadműveleti manóvercsoport hadtápbiztosításának vezetésénél különös fontossággal oi;J11 
fomos ténJezóktt ktll ki1mel11i. mint: 

- a hadtáptörzsek vezető állományának olyan csoportosítását, hog}' az biztosítsa a harcfeladat 
megoldó és visszamaradó csapatok hadtápbiztosításának szilárd vezetését; 

- a koalíc1os Jellegből adódó csapatcsoportosítások egységes, - a nemzeti hovatartozást figye
lembe vevő - hadtápbiztosítási rendjének irányításához szükséges vezetési rend k1alakít:ísát; 
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- a hadtápbiztosítás végrehajtásában részt vevő valamennyi hadtáp- és egyéb szervezet tevé
kenysége összehangolására irányuló tevékenységet, a hadtápegyüttműködés feszes megszervezését; 

- a hadműveleti manővercsoport hadtápbiztosítását komplex, de ezen belül a fontosabb moz
zanatok hadtápbiztosítási feladatainak teljes mélységig történő tervezést, összhangban a hadműve
leti tervezéssel; 

- az utánszállítás, a kiürítes, az őrzés-védelmi feladatok irányítását, valamint a hadműveleti 
manővercsoport megbízható híradását. 

A felsorolt feladatok eredményes teljesítése csak szilárd hadtápvezetési rendszer létrehozásá
val, a kijelölt vezetési csoportok munkájának feszes megszervezésével, a csoportok részére szüksé
ges információs adatok időbeni eljuttatásával, a vezetéstechnikai eszközök célirányos alkalmazásával 
valósítható meg. 

Altalános elvként rögzíthető, hogy a hadműveleti manővercsoport hadtápbiztosítását azon a 
szinten kell tervezni, szervezni, ahol a lehetőség biztosított az ellátás folyamatosságát garantálni a 
feladat teljes mélységére. 

A hadműveleti manővercsoport hadtápbiztosítását a hadművelet előkészítő időszakában - a 
seregtestparancsnok hadtáphelyettes támadó hadművelet hadtápbiztosítására vonatkozó elhatáro
zásának megfelelően - az elöljáró seregtest hadtáptörzs tervezi meg az alkalmazás egész időszakára 
globálisan, a végrehajtó magasabbegység-parancsnok hadtáphelyettes pedig részletesen. 

A hadműveleti manővercsoport hadtápbiztosítását az elöljáró seregtestparancsnok (front, 
hadsereg) hadtáphelyettese a hadtápvezetési pontról vezeti. Amennyiben az elöljáró seregtest a 
hadműveleti manővercsoport közvetlen irányítására lgi vezetési pontot alkalmaz, célszerű a légi 
vezetési pont állományába - közvetlen beavatkozás elősegítése érdekében - hadtáptisztet is beosz
tani. 

A front és hadsereg hadműveleti felépítésében a levezetett gyakorlatokon a hadműveleti 
manővercsoportok számos esetben koalíciós keretben kerültek alkalmazásra. Ez a hadtápvezetést 
igen bonyolulttá tette. 

A koalíciós front keretében alkalmazásra kerülő hadsereg vagy hadtest erejű hadműveleti 
manővercsoport esetében a front hadtáptörzs, illetve a központhadtáp állományából 3-4 fős opera
tív csoportot kell kijelölni és a hadsereg-, illetve hadtesthadtápnál működtetni a hadműveleti manő
vercsoport hadtápbiztosítása vezetésére. Ez végzi a közvetlen segítést, a feladatok lejuttatását és a 
végrehajtás koordinálását. 

Ebben az esetben a koalíciós front hadtáptörzsének a front hadműveleti manővercsoport, had
táp biztosítása alapvető kérdéseit az elöljáró nemzeti hadtáp vezető szervekkel (a központhadtáp 
előretolt lépcső parancsnoksággal) kell egyeztetni és főleg olyan kérdések tisztázására kell kölcsönö
sen kiemelt figyelmet fordítani, mint például az, hogyan valósul meg a megsemmisítésül adott más 
nemzetiségű csapatok hadtápbiztosítása; a front milyen légi szállító eszközökkel tudja segíteni a 
hadműveleti manővercsoport hadtápbiztosítását; a fronthadtáp direktíva kivonatban milyen köve
telményeket célszerű állítani. 

E feladatok pontosítása érdekében nagy jelentőséget tulajdonítunk a végrehajtást megelőző 
együttműködési megbeszélésnek, melyet az elöljáró parancsnok hadtáphelyettes szervez és amelyen 
a hadműveleti manővercsoport hadtápbiztosításában érintett valamennyi szerv képviselője részt 
vesz. Ezen az együttműködési megbeszélésen célszerű az alábbi kérdéseket pontosítani: 

- a hadműveleti manővercsoport előrevonását követően az elöljáró ellátó szervezet (front, 
hadsereg) dandár erőivel és eszközeivel mikor, hol, hány menetvonalon, milyen és mennyi anyagot 
biztosítanak a hadműveleti manővercsoport feltöltése érdekében; 

- milyen megerősítő erőket, eszközöket és anyagokat adnak át a hadműveleti manővercso
portnak; 

- az ütközetbe vetést követően az elszakadás után a sérültek hátraszállitása hogyan kerül végre
hajtásra; 
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- a csapatok anyagi feltöltése ütközetbe vetés előtt és elszakadás után; 
- a hadműveleti manővercsoportban közvetlenül részt nem vevő (hátrahagyott) hadtáperők 

előrevonásával és vezetésével kapcsolatos kérdések. 
A hadműveleti manővercsoport alárendelt csapatainak hadtápvezetése alapvetően - a kialakult 

hadtápvezetési rendszerben - mozgó hadtápvezetési pontról valósul meg: 
Az egyes harcászati irányokban a lőszer· és üzemanyag-ellátó csoportok tevékenységének irá· 

nyítására, szakfeladataik összefogására iránytisztet célszerű kirendelni. 
Az a megoldás is alkalmazható, hogy a hadműveleti manővercsoport hadtápbiztosításának 

vezetése az ütközetbe vetés terepszakaszára való menet kezdetétől az adott alegység·, egység·, maga· 
sabbegység·parancsnok harcálláspontjáról, vagy légi vezetési pontjáról a kijelölt hadtápvezető ( ope· 
ratív) csoportok útján az összfegyvernemi törzzsel szoros együttműködésben létrehozott híradó 
rendszer használatával valósul meg. 

A hadtápvezetés rendszerét a harctevékenység tervezésének időszakában az összfegyvernemi 
vezetési rendszerrel szoros összhangban kell létrehozni és a harctevékenység kezdetére az érintett 
vezetési csoportokat fel kell készíteni és ellátni mindazon eszközökkel, amelyek szükségesek a meg· 
bízható hadtápvezetés megvalósításához. Biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy a kijelölt vezető 
csoportok az általuk vezetésre tervezett hadtápalegységeket és -egységeket a várható feladatokra tel
jes felelősséggel felkészíthessék. 

A hadtápve'zetés megszervezésének alapját a hadműveleti manővercsoport parancsnoknak a 
harctevékenységre vonatkozó elhatározása és a létrehozásra kerülő csoportosítások hadtáp· és harc· 
biztosítására vonatkozó utasításai képezik. 

A parancsnok a hadtápbiztosítására vonatkozó utasításában a konkrét feladatokat határozza 
meg. Kijelöli a hadtápalegységek, egységek azon állományát, amelyek az ütközetbe vetés után is a 
hadműveleti manővcrcsoport állományában maradnak, ezek elhelyezkedését, mozgásuknak rendjét 
a hadtápbiztosításukra kijelölt erőket és eszközöket; a hadtáp fő erőkifejtésének irányát; az anyagi 
készleteket; az ellenség területén igénybevételre tervezett anyagi, gyógyító forrásokat, azok elfogla· 
lására-őrzésére kijelölt összfegyvernemi alegységeket és az ezekkel való együttműködésének rend· 
jét. lntézkedik a berendezendő repülőterek és anyagledobó helyek helyére, idejére, a berendezésére, 
a feltöltési körletekre és sok más konkrét feladatra. 

A hadműveleti manővercsoport hadtápbiztosítására a parancsnok elhatározása az elöljáró 
parancsnok hadtáphclyettes szakintézkedése alapján az alúbbi fontosabb okmd11Jokat kell elkirzitnzi: 

- a hadműveleti manővercsoport harctevékenysége hadtápbiztosításának tervét. Ennek mel· 
lékleteként az elfogadott számvetéseken kívül ki kell dolgozni a következő számvetéseket is: szám· 
vetés a hadtápalegységek, -egységek állományának megosztására. (A hadműveleti manővercsoport· 
tal elvonuló, illetve visszamaradó); számvetés az anyagi készletek létrehozására, lépcsőzésére; szám· 
vetés az alegységek, egységek hadtáperőkkel és eszközökkel történő megerősítésére; 

- a tagozatoknak megfelelően hadtáp direktíva (parancs) kivonatot, vagy hadtápintézkedést, 
emellett rövid írásos, vagy szóbeli intézkedéseket, amelyek a kialakult helyzetnek megfelelően pon· 
tosítják a hadtápbiztosítási tervben megtervezett, a hadtáp direktíva (parancs) kivonatban, hadtáp· 
intézkedésben meghatározott feladatok végrehajtásának rendjét. 

A gyakorlatok bizonyították, hogy a legjobban megszervezett hadtápvezetési rendszer sem tud 
eredményesen funkcionálni megbízható híradás nélkül. 

A híradás rendszerének létrehozása elsősorban attól függ, hogy milyen vezetési pontok rend· 
szerében valósul meg a hadtápbiztosítás vezetése. Legeredményesebben a híradó rendszer szolgálja 
a hadtápbiztosítás vezetését, amely feltételezi, hogy a hadtápbiztosítás vezetése a parancsnokok 
harcálláspontjáról - az ott települő hadtápcsoportok útján - valósul meg. Ez a híradó rendszer lehe· 
tővé teszi valamennyi szint részére, hogy az intézkedések, jelentések komplex jelleget öltsenek, így 
egy kézben tartható úgy a harcászati, mint az anyagi, technikai tevékenység. Biztosított a híradó esz
közök tartalékolásának és azokkal történő manőverezés lehetősége. 
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A hadtápvezetésnek nagy gondot kell fordítania a hadműveleti manővercsoport hadtápjának 
földi és légvédelmére, figyelembe véve specifikus helyzetét, mindenekelőtt azt, hogy nagymérték
ben ki van téve egyrészt az ellenség egyes visszamaradt csapatai támadásának, másrészt szervezett 
diverziós tevékenység célpontja lehet és harmadsorban fokozott ellenséges légi ráhatásnak lehet 
kitéve, támadhatják kisebb repülő és harci helikopter kötelékek, sőt egyes gépek is. 

Ezért az aktív védelmet mindenekelőtt a saját erők és eszközök szervezett felhasználása, vala
mint a parancsnok által biztosított összfegyvernemi és légvédelmi alegrségek felhasználása képezi. 
Passzív védekezési módszerként mindenekelőtt a rejtést, fedést és kisebb mértékben a széttelepülést 
kell alkalmarni. 

1\ ht1d1111írt!t1i 111<1111í1 m:wport a!t,il rígr,h<1jt,isrr.1 ktriiló ftlr.1d<1tok jelmtri.r rúze por~)tÍZÓ ln ékmpég 
,ítjJ11 kerül I t~rehl)tdrr,1. 

E feladat végrehajtására - fontos objektumok megsemmisítésére, illetve elfoglalására - széles
körűen alkalmazzák a megerősített egység, illetve alegység erejű port)dzrí osztagokat, amelyek általá
ban ideiglenes harcrendi elemként általában különböző irányokban tevékenykedhetnek és légide
szantokkal, illetve rohamdeszant egységekkel és alegységekkel, valamint a hadseregrepülőkkel és a 
felderítő osztagokkal együttműködésben. 

~A portyázó osztag hadtápbiztosításának megszervezéséért az elöljáró hadtáptörzs a felelős, így 
abban az esetben, ha a hadosztály ezred, vagy zászlóalj erejű portyázó osztagot küld ki, feladatát a 
hadosztály hadtáptörzs hajtja végre. 

A tervezési feladatokat alapvetően a portyázó osztag harcfeladatának mélysége, időtartama, 
alkalmazása utáni várható feladatai és nem utolsósocban a hadosztály főerőivel való találkozás ideje, 
helye befolyásolják. 

A had táp megszervezésének különösen a portyázó osztagokon belüli úgynevezett kisalegysé
gek hadtápbiztosítására kell figyelmet fordítani. Törekedni kell arra, hogy a hadtáp felépítése ne aka
dályozzo. a csapatok manővereit, biztosítsa a gyors mozgást. Biztosítani kell azt is, hogy a portyázó 
osztag feladatának teljes időtartamában folyamatos legyen a hadtápvezetés, a megbízható összeköt
tetés. 

Tekintettel arra, hogy a portyázó osztagok az őket kiküldő főerőktől nem nagyobb távolságra 
távolodnak cl, mint zászlóalj esetén 20-30, ezred esetén 50 km, hadtápbiztosításuknak fő és elsődle
ges alapelve, hogy ellátás szempontjából maximális önállósággal, hadtápalegységeiket illetően nagy 
mozgékonysággal, manővereziíképességgel rendelkezzenek és legyenek alkalmasak a portyázás idő
szakára, amely 1-2 nap a főerőktől való teljes elszakadás esetén is teljes hadtápbiztosításra. 

Vonatkozik ez az egészségügyi alegységekre is, ezért a sebesültek, betegek magasabb értékű 
(szakosított) orvosi ellátása érdekében célszerű az ezred erejű portyázó osztag segélyhclyét egy 
sebészbrigáddal megerősíteni. A portyázó osztag hadtápbiztosításának szervezésénél azt is figye
lembe kell venni, hogy a portyázó tevékenység megszakítás nélkül éjjel-nappal folyik. 

S{hínJ grmdol<1t d /~~1dtrzr.111tok hr.1d1.1phizt1,ritJrdrríl. 
Rendeltetésüknek és felhasználási céljaiknak megfelelően hadműveleti légideszantról és harcá

szati légideszantról beszélhetünk. 
A front támadó hadműveletének érdekében kidobásra kerülő hadműveleti légideszant - általá

ban szervezetszerű légideszant hadosztály - hadtápbiztosítását a deszant feladatainak, a deszantolás 
mélységének és az ellenség mögöttes területén való tartózkodás időtartamának a figyelembevételé
vel általában a központi szervek tervezik és végzik. 

E célból általában a mögöttes és előretolt légideszant ellátóbázist hoznak létre és bontakoztat
nak szét. 

A mögöttes légideszant ellátóbázist a deszantolás megindulási körletében készítik elő általában 
a központ (körzet) hadtáper6inek és eszközeinek a felhasználásával, amelyek zömében raktárak, 
kórházak és más egészségügyi intézetek, a sebesültek és betegek hátraszállítására szolgáló eszközök 
lehetnek. 
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A deszantolásra való felkészüléskor a légideszant anyagi készleteit feltöltik, a hadtáptechnikán 
a soros technikai felkészítést elvégzik, a sebesülteket és a betegeket a legközelebbi katonai kórhá
zakba hátraszállítják. A deszant hadtápját megerősíthetik egészségügyi, szükség esetén pedig más 
hadtápszervezetekkel is azzal, hogy a harctevékenység körletében minél több eszköz álljon rendel
kezésre az anyagi biztosításhoz, illetve a megnövekedett tetjedelmű segélynyúJtáshoz, beleértve a 
sebesültek és a betegek ideiglenes kórházi elhelyezését 1s. 

A légideszant kirakását követően a hadtápbiztosítás rendszerint a frontra hárul, amihez a front 
előretolt légideszant ellátóbázist készít elő, amely általában a front légideszant ellátására kijelölt 
katonai szállító légierő alaprepülőterének körletében települ, ahonnan az anyagi eszközöket a kato
nai szállító légierő szállíthatja ki a deszant harctevékenységének körletébe, ahol jelzőeszközökkel 
ellátott leszálló- ( teherátvevő) helyeket készítenek elő, megszervezik a kirakást, vagy a ledobott ter
hek összegyűjtését, őrzését és az egységhez (hadosztályraktárakhoz) való elszállítását, az azokkal 
való manőverezést a deszantegységek és alegységek között. Ehhez a helyi készleteket és zsákmá

nyolt anyagokat is maximális mértékben felhasználják. 
A harctevékenység során a légideszanthoz a katonai szállító légierő általában naponta szállít ki 

anyagi eszközöket a harctevékenység körletébe, ahonnan a sebesülteket és a betegeket a katonai 
szállító és sebesültszállító repülőgépek általában az előretolt légideszant ellátóbázis körletéba tele

pült kórházakba szállítják hátra. 
A front csapatainak a légideszant harctevékenységének körletébe való kijutása után a deszant 

hadtápbiztosítása a fronthadtáp feladatává válik. Ennek érdekében támadó előrevetett egységek 
nyomában célszerű, ha anyagi készletekkel megrakott gépkocsik, továbbá egészségügyi intézetek 
kerülnek kiküldésre, hogy a légideszantot a legrövidebb időn belül a szükséges segélyben részesít

sék. 
Olyan esetben, amikor a hadműveleti légideszant - hadosztály, vagy ezred erőben - a frontpa

rancsnok döntése alapján kerül kidobásra, a deszant hadtápbiztosításának megtervezését és meg
szervezését teljes egészében a fronthadtáp vezető szervei végzik. Ez a légideszant csapatok, a légi, a 
légi hadsereg és a katonai szállító légierő hadtápja képviselőinek a részvételével történhet. 

Harcászati légideszant kidobásakor, amely ezred, vagy zászlóalj nagyságrendű, az egyes dcszan
tok hadtápbiztosításának szervezése a deszant állományának, a harcfeladat jellegének, azok végre
hajtása határidejének és a helyzet körülményeinek figyelembevételével történik. 

A harcászati légideszant hadtápbiztosítását a hadseregparancsnok hadtáphelyettese, a fegyver
nemi és szolgálatiág-főnökök tervezik és szervezik a hadseregparancsnok intézkedése alapján . 

Ha a harcászati légideszant állományába egy megerősített gépesített lövészzászlóaljat jelölnek 
ki, akkor annak ellátószakaszát az ezred gépkocsiszállító századának állományából terepjáró gépko
csikkal lehet megerősíteni, a zászlóalj-segélyhelyet pedig orvossal az ezred-segélyhely állományából. 
Ha a légideszant állományába több megerősített gépesített lövészzászlóaljat jelölnek ki, akkor ezen 
légideszant hadtápja a gépesített lövészezred ellátó századának alegységeiből, a hadosztály önálló 
egészségügyi zászlóalj állományából sebészcsoporttal megerősített ezred-segélyhelyből állhat. Min
den esetben fontos, hogy a légideszant hadtápja mozogni tudjon azon a terepen, ~elyen a légide

szant tevékenykedni fog. 
A légideszant hadtápbiztosítási feltételei megteremtésénél törekedni kell az autonómiára, ezért 

a harcászati légideszant anyagi készleteinek mennyiségét a hadseregparancsnok úgy határozza meg, 
hogy az biztosítsa a harcfeladat alatti teljes fogyasztás pótlását, a harcfeladat végrehajtása után pedig 
legalább a két harcnapra szükséges készletet. Ezek a készletek az általános normákhoz viszonyítva 

magasabbak is lehetnek. 
Ha a légideszant intenzív harctevékenységet folytat és anyagi eszközei jelentős veszteségeket 

szenvednek, illetve a deszant arcból támadó csapatokkal való egyesülése késlekedik, szükségessé 
válhat az anyagi eszközök szállításánál és a sebesültek hátraszállításánál a helikoptereknek a felhasz

nálása. 
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Ezért a hadsereg ellátódandárral a deszant számára a szükséges anyagi készleteket előre létre 
kell hozni, az ellátódandár elhelyezési körletében pedig helikopter leszállóhelyeket berendezni. 

A leszállóhelyek előkészítése a légideszant működési körletében, a kiszállított anyagi eszkö
zöknek a helikopterekből való kirakása és azoknak az alegységekhez való kiszállítása a légideszant 
parancsnok intézkedésére történhet. A visszafelé térő helikoptereket a sebesültek és betegek kiüríté
sére használhatják fel. A támadó csapatokkal való egyesülés után a harcászati légideszant hadtápbiz
tosítását a beérkezett hadosztály veszi át. 
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