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Az összfegyvernemi hadsereg 
hadmOveleti hadtápbiztosításának aktuális kérdései 

Kapus Gyula vezérőrnagy és Kis Mihály őmagy 

A hadsereg csapatainak szervezeti korszerűsítése megköveteli, hogy már most, az 
átszervezés során elméletileg megvizsgáljuk: milyen változásoknak nézhetünk elébe a 
hadtápbiztosítás területén, mennyiben módosulnak a hadtápbiztosítás tervezésének, 
szervezésének és végrehajtásának kialakult a gyakorlat által megerősített módjai, formái 
és eljárásai. Ezt az elméleti és gyakorlati vizsgálódást a levezetésre kerülő gyakorlatokon 
úgy kell elvégezni, hogy nem szabad szem elől tévesztenünk a közelmúltban lezajlott 
haditechnikai fejlődést, a hadműveleti művészet, s ezen belül a hadműveleti hadtápbiz
tosítás elméletében és gyakorlatában bekövetkezett változásokat. 

. Az összfegyvernemi HDS csapatai szervezeti korszerűsítésével megalakuló új 
típusú szervezetek háborús alkalmazásának sajátosságai - tagozatonként eltérően - hat
nak ki azok hadműveleti (harc-) tevékenységének hadtápbiztosítására. 

A HDS új szervezetei hadrendbe állítása, a szembenálló felek alkalmazott korszerű
södő fegyverfajták, a harctevékenységek várható dinamizmusa és más egyéb tényezők a 
hadtápbiztosítással szemben támasztott követelményeket is megváltoztatják. 

Mindezek szükségessé teszik a hadsereg hadtápbiztosítása megszervezése néhány 
gyakorlati kérdésének, ezen belül a dandár szervezetű hadtesthadtápnak a HDS hadtáp
biztosítása általános rendszerében elfoglalt helye, szerepe vizsgálatát és az egyes elvi 
tételek követelményekhez történő igazítását. 

A tanulmány a következö fő kérdiseket tartalmazza: 

l. A hdt. (dandár) szervezetű összfegyvernemi hadsereg hadtápbiztosításának 
néhány újszerű kérdése. 

II. A hadtest - dandár szervezetű összfegyvernemi hadsereg támadó és védelmi 
hadművelete hadtápbiztosítása megszervezésének főbb kérdései. 

I. 

ÖSSZFEGYVERNEMI HADSEREG HADT ÁPBIZTOStr ÁSÁNAK 
NÉHÁNY ÚJSZERŰ KÉRDÉSE 

A hadműveleti - hadtápelmélet tanítása szerint a hadsereg hadtápbiztosítását az 
akibbi tényezők határozzák meg: 

2 9 



1. HDS helye és szerepe a front hadműveletében. 
2. A hadsereg hadművelet célja, méretei és a hadsereg feladatai. 
3. A harctevékenységek jellege, az alkalmazott fegyverek milyensége. 
4. A hadsereg állománya, haditechnikai felszereltsége. 
5. A hadművelet előkészítésének módja. 
6. A hadtápbiztosítás feladatainak nagysága. 
7. A hadsereg hadtáp állománya. Lehetőségei, az ellenség hadtápobjektumok elleni táma

dásának hatásai. 
8. A rendelkezésre álló közutak száma, állapota, a terep jellege, a várható időjárási 

viszonyok a hadsereg támadási sávjában. 
Ha figyelmesen megvizsgáljuk ezt a nyolc faktort, akkor látható, hogy az ellenség 

szervezetében; haditechnikai felszereltségében bekövetkezett módosulások, valamint a 
saját csapataink szervezeti korszerűsítése a 2., a 4., az 5. és 7. hatástényezőnél indokol, 
változást. 

Ha ezeket a változásokat részletesen megvizsgáljuk, megállapítható: 
Az összfegyvernemi hadsereg hadműveleti alkalmazásában, a hadműveletek előké

szítésében és végrehajtásában alapvető elvi táltozások nincsenek, így nem szükséges a had
sereg hadtápbiztosítása megtervezésében, megszervezésében és végrehajtásában lénye
ges változásokat eszközölni. 

Az újszerű kérdések hadműveleti alapok vonatkozásában az alábbiakban foglalhatók 
össze: 

a) A leglényegesebb és legdöntőbb a hadsereg szervezetében bekövetkezett változás ( vagyis 
hadtápbiztosításra hatást gyakorló 4. tényező teljesen újszerűen jelentkezik). Ezzel 
összefüggésben megnövekedtek az új szervezetű hadsereg hadműveleti lehetőségei. 

Az iisszfegyvememi hadsereg: az MN szárazföldi csapatainak hadműveleti feladatok 
végrehajtására hivatott seregteste, amely különböző hadműveleti-harcászati, összfegy
vernemi harcászati és fegyvernemi magasabbegységeket és önálló egységeket, valamint 
szak- és hadtápcsapatokat foglal magába. 

b) A HDS feladatai lényegében maradtak, viszont bizonyos pontosítások tiirténtek a 
HDS hadműveletek méreteiben: 

Támadó hadművelet 
régi új 

hdm. mélysége (km) 250-300 250-300 
vagy 
több 

hdm.sáv széles-
sége (km) 150 80-100 

tád. napi kó'. 
üteme (km/nap) 30-35 30-35 

(15-20) 
hdm. idő- 8-10 8-10 
tartama (nap) vagy 

több 
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Védelmi hadművelet 
régi új 

150-200 100-200 védősáv 
szélessége 

100-120 120-150 védősáv 
mélysége 



• 

... 

A hadsereg hadművelet méretei közül támadó hadműveletben lényeges változás 
csak a hadművelet sávszélességében (150 km-ről 80-100 km-re csökkent), illetve a 
támadás ütemében, illetve a hadművelet időtartamában (ha az ütem 20-30 km-re csök
ken, akkor a támadó hadművelet időtartama 10-15 napra növekszik) történt. Különö
sen figyelemre méltó a támadási ütem megállapításával kapcsolatos új megközelítés. E 
kérdéssel kapcsolatban a Szovjetunió Fegyveres Erői vezetői állománya hadműveleti módszertani 
összevonásán a következőt állapították meg: 

,,Megalapozottan kell közeledni a támadási ütem meghatározásának problémájá
hoz. A kívánatos ütem - egy dolog, a reális lehetőségek viszont egy másik. Nem szabad 
a fellegekben járni, elszakadni a valóságtól." 

A védelmi hadműveletben is egy bizonyos fokú sávszűküléssel lehet számolni. 
Mindezen módosulásook azt jelentik, hogy egyúttal megváltoznak a hadsereg had

tápsáv méretei ir. Ha kisebb lesz a támadási ütem, csökken az ellátódandár áttelepítési 
igénye is, a jelenlegi 2-:3 napról esetleg 3-4 napra, amely megnöveli a szállítási - ellátási 
lehetőségeket is. 

c) Megváltozott a hadsereg hadműveleti felépítésének belső tartalma. Bár a hadsereg had
műveleti felépítési elemek változatlanok maradtak (1. lépcső; 2. lépcső; HMCS, össz
fegyvernemi tartalék, rakéta, tüzér, repülő, légvédelmi csapatok csoportosításai, szak- és 
hadtápcsapatok). 

A hadsereg csapatainak csoportosítása - éppen az új szervezet miatt - más tartalmat 
kapott: A Jó csapásmérő csoportosítást a legerősebb első lépcső hadtest, a második lépcső 
hadtest, az összfegyvernemi tartalék, a HMCS, a főcsapás irányában alkalmazásra kerülő 
légideszantok és deszant rohamalegység képezi. Ezt a csoportosítást támogatják Jó erőikkel a 
rak. csapatok, a tüzérség, a front és hadsereg közvetlen repülőcsapatok, oltalmazzák 
zömükkel a légvédelmi csapatok, valamint biztosítják a fóerőik tevékenységével a szak
és hadtápcsapatok. 

A másik csapás irányába bontakozik szét a másik csapásmérő csoportosítás, a többi irá
nyokban pedig az egyes irányok (a csapásmérő csoportosítások, vagy azok szárnyainak) 
fedezésére létrehozott csoportosítások. Ezek állományát a megoldandó feladattól függően 
határozzák meg. 

A hadsereg csapatainak csoportosítása azért fontos, mert - kiindulva a hadtápfel
építés alapelvéből - ez képezi a hadsereg hadtáp csoportosításának, telepítésének ( elhe
lyezésének) és. áttelepítésének alapját is. 

A hadsereg hadtáp csoportosítása rendszerint a szervezetszerű erőkből kerül kialakí
tásra, a hadsereg szervezetszerű és megerősítő csapatainak hadtápbiztosítása céljából. A 
hadsereg koalíciós összetétele esetén a más nemzetiségű csapatok ellátására átadott had
táperők a hadsereg hadtáp csoportosításának részét képezik. A hadsereg hadtápcsapatok 
csoportosítása a hadműveleti időszakban változhat. 

A hadsereg hadtáp csoportosítása a támadás, illetve a védelem irányaiban tevé
kenykedő csapatcsoportosítások szerint kerül kialakításra, melyekre az adott kérdéseknél 
részletesen kitérünk. 

d) Részben megváltozott a hadsereg vezetésének, ezen belül a tervezésnek a rendje ir. Az alá
rendeltek vezetését hadtápparanccsal, illetve hadtápintézkedéssel kell megvalósítani . 

A hadtápbiztosítás feladatait és végrehajtását hadtápparancsban kell rögzíteni, 
amely átfogja az előkészítő időszakot és a hadművelet (harc) teljes időtartamát. Az alá
rendelt hadtápszervezetek feladatait rendszerint egy harcnapra kell meghatározni. A had-
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művelet (harc) megszervezésekor készült hadtápparancsból az alárendeltek kivonatot kapnak, a 
hadművelet (harc) folyamán pedig hadtápintézkedések kerülnek kiadásra. 

A hadtápparancs újszerű tartalma a következő: 

1. HDS hadtáp fő erőkifejtésének iránya (kiemelt figyelem). 
2. A rendelkezésre álló anyagi források igénybevételének, elosztásának rendje. 
3. HDS hadtáp felépítése, a csoportosítások összetétele, telepítése, a hadművelet 

(harc) kezdetére és áttelepítésének rendje a hadművelet (harc) során. 
4. A közlekedési (után- és hátraszállítási) utak vonalvezetése, előkészítésükre és 

fenntartásukra vonatkozó feladatok. 
5. Alárendeltek hadtápbiztosításának feladatai: 
- alárendeltekként (g. hdt.-ek, HMCS, II. lépcső hdt., rak. és tü. csapatok stb.); 
- ezen belül a hadtápbiztosítás fó feladatai szerint: 
- anyagi biztosítás terén: 
- az alárendelt csapatoknál és saját raktárakban létrehozandó anyagi készletek mére-

tei, a létrehozás határideje a hadművelet (harc) kezdetére; a hadművelet (harc) első 
napjának végére; a közelebbi és távolabbi feladatok teljesítése időszakában; 

- a hajtóanyag-fogyasztási normákat (a készenlétig; a hadműveletre (harcnapra) 
ezen belül a hadművelet első napjára a közelebbi és távolabbi feladatok teljesítéséhez; 

- az utánszállítás rendjét, a feltöltések sorrendjét, idejét, a hátraszállítási feladatok 
megoldását; 

- a katonakereskedelmi cikkekkel, ivóvízzel és tábori elhelyezési anyagokkal való 
ellátás feladatait; 

- egészségügyi és állategészségügyi biztosítás feladatait; 
- közlekedési biztosítás feladatait; 
- hadtáp szaktechnikai biztosítás feladatait; 
- egyéb, speciális hadtápbiztosítási feladatokat (halottak temetése, hadifoglyok 

ellátása); 
- az alárendelt csapatok hadtáperőkkel, -eszközökkel való megerősítés rendjét. 

Mind�zen feladatokat tovább kell bontani az előkészítési, illetve a végrehajtási időszak fel-
adatai surint. 

6. A hadtáp harcbiztosításának feladatai, a bevont erők és eszközök. 
7. Hadtáp készenléti ideje. 

8. Ha.dtápvezetés rendje: a HVP településének körlete, ideje, áttelepülés iránya, 
vezetés átadásának rendje a vezetési pont működőképessége elvesztésének időszakára, 
jelentések rendje. 

A hadtápparancsot a parancsnok-hadtáphelyettes készíti a parancsnok fegyverzeti 
és technikai helyettes, az érintett fegyvernemi és szolgálati ág ·főnökök bevonásával, 
vagy velük együttesen; aláírja a parancsnok, a törzsfőnök és a parancsnok-hadtáphelyet
tes. A hadtápintézkedést a pk. HTPH ítja alá. 

A hadtápbiztosítás megtervezése, megszervezése, végrehajtásának irányítása a had
tápbiztosítási terv alapján történik. A hadtáp biztosítási terv egy okmány komplexum ( tér
kép � szöveges melléklet). 
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A hadtápbiztosítás megszervezésének tervét a parancsnok·hadtáphelyettes készíti 
el térképen és szöveges melléklettel. A hadtápbiztosítás megszervezésének terve felöleli az adott 
kötelék számára szabott feladatok teljes időtartamát. Hadtest esetében a hadműveleti 
feladat egészére, ezen belül a közelebbi feladatig részletesen, az első napra teljes részle
tességgel kerül kidolgozásra. A dandár ( ezred) esetében egy napra teljes részletességgel 
és közelebbi, távolabbi feladat bontásban készül. 

A szöveges melléklet általános tartalma a következő lehet: 
- a hadtápbiztosítás feladatai (mennyiségi mutatókkal kifejezve); 
- elgondolás a hadtápbiztosítás feladatainak végrehajtására; 
- a hadtáp állománya és csoportosítása (megoszlási arányai); 
- számvetések: a csapatok anyagi biztosítása; a szállításokra; az egészségügyi biztosí-

tásra; a csapatok tömeges komplex feltöltésének végrehajtására; a vízellátásra; a katonai 
kereskedelmi cikkekkel és tábori elhelyezési anyagokkal való ellátásra; 

- a hadtáp szaktechnikai biztosításának rendje; 
- a hadtáp híradás megszervezése; 
- más egyéb kérdések ( utalások rendje, megelőző egészségügyi rendszabályok. 
A számvetések és egyéb harci okmányok elkészítése során széleskörűen alkalmazni 

kell a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök gépi programját is. 
A hadsereg szervezeti növekedése a hadműveleti alapokon bekövetkezett változá

sok módosítják a hadsereg {hadtest) hadtáp előtt álló főbb feladatok nagyságrendjét, 
bonyolultságát, végrehajtásának módját is. 

Korszerű hadműveleti körülmények között jelentősen megnbvekednek a hadtáptechni
kai eszközök veszteségei. A szovjet irodalmi adatok alapján ezek nagyságrendje támadó 
hadműveletben elérheti a 30-900/o·ot. 

A hadművelet során átlagosan naponta hadseregszinten 240-300 db üzemanyag
töltő gépkocsi meghibásodásával, 250-350 m1 üzemanyag tárolókapacitás megsemmi
sülésével, 30-40 db MKO, 35-45 db kenyér· és vízszállító gépkocsi, valamint hűtőgép· 
kocsi üzemképtelenné válásával lehet számolni. Ezen mutatók tekintetében csak a had
sereg hadtáp magasabbegységeknél 200-250 db különböző szállító· és speciális gépjár
mű-veszteséggel lehet számolni. 

Ezek a veszteségek jelentős kapacitáscsökkenést okozhatnak, így javításukkal, hely· 
reállításukkal, pótlásukkal mindenképpen számolni kell. E feladatokat pedig csak a 
parancsnok, fegyverzeti és technikai helyettesével szoros együttműködésben kell és 
lehet megoldani. 

A hadtápbiztosítást befolyásoló tényezők közül célszerű megvizsgálni az ellemégnek 
a hadsereg hadtápra gyakorolt hatását is. 

Az elmúlt években egyértelművé vált, hogy a hadsereg hadműveletek akár hagyo· 
mányos fegyverek (nagypontosságú fegyverek) alkalmazásával, akár tömegpusztító 
fegyverek {beleértve a neutron) alkalmazásával folynak, a hadsereg hadtáp- ( és általában 
a hadtáp·) alegységek, -egységek, ·magasabbegységek egyre erőteljesebben a pusztítás 
objektumaivá válnak. Ez megköveteli a hadtáp élet·, működő· és teljesítőképességének 
megőrzését, megvédését. E cél teljesítése érdekében megoldandó feladatok két irányba 
mutatnak. 

a) A hadtáp rendelkezésére álló erőket és eszközöket, aktív és passzív rendszabá
lyokat a maximális hatékonysággal kell alkalmazni. 
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b) A másik tendencia (és ez az erősebb) a harci alegységek felhasználása a hadtáp védelmére -
a védettség és a feladat teljesítése érdekében - harci-technikai eszközök ( elsősorban harcjárművek) 
igénybevétele bizonyos szakmai feladatok (lőszer, egyéb anyag kiszállítása, sérültek hátraszállitása) 
megoldására. 

II. 

ÖSSZFEGYVERNEMI HDS. TÁMADÓ ÉS VÉDELMI HADMŰVELETE 
HADTÁPBIZTOSÍTÁSA MEGSZERVEZÉSÉNEK FŐBB KÉRDÉSEI 

1. A hadsereg támadó hadmúveletére jellemző lesz, hogy a hadtápbiztosítást támadási 
irányok szerint kell végezni, valamint az, hogy az egyes harcnapok között intenzitás 
szempontjából jelentős eltérések lesznek. 

A hadtápbiztosítás körülményei a front első lépcsőjében, a főcsapás irányában 
támadó HDS-nél lesznek a legbonyolultabbak, főleg akkor, ha a harcoló felek széleskö
rűen alkalmazzák az atomfegyvert. Mindezen körülmények megkövetelik a HDS had
tápbiztosítása feszes megszervezését, amely magába foglalja a hadtápbiztosításból 
fakadó feladatok végrehajtásának feltételrendszerét megteremtő tevékenységek, rend
szabályok öszességét. 

A HDS hadtáp croportosítása magába foglaija: 
- a hadsereg fő csapásmérő csoportosítása hadtápbiztosítására kijelölt erőket és 

eszközöket; 
- a hadsereg másik csapásmérő csoportosítása hadtápbiztosítására kijelölt hadtáp

erőket és -eszközöket. 
A HDS hadtáp kit alapuló csoportosításan belül: a HDS főcsapásának irányában első 

lépcsőben támadó hadtestek és ezek sávjában működő HDS közvetlenek biztosítására 
létrehozott hadtápcsoportosítást (HDS hadtáp I. lépcsőt) alapvetően ezen hadtestek 
működési sávjában kell elhelyezni az arcvonaltól 40-50 km-re. Állományába tartozhat: 
egy-két egészségügyi osztag, eü. dd. seb. száll. gk. szd.-ának kijelölt alegységei és a had
sereg ellátódandár állományából kikülönített gépkocsi szállító alegységek anyagi készle
tekkel. 

Sor kerülhet ezen csoportosítás irányonként történő létrehozására is. Ilyen esetben 
a másik csapás irányába általában ellátódanddr részleg a szükséges anyagi készletekkel, az 
eü. dd. alegységei kerülnek kikülönítésre. Az elló ddr. a peremvonaltól 60-80 km távol
ságra, 60-tól 120 km2-ig tetjedő területen települ. 

A HDS összes erőit biztosító hadtáp csoportosításba tartoznak: az ellátódandár főerői és 
anyagi készletei; a ku. kom. z.-ak; valamint a hadifogolygyűjtő állomás. 

A hadsereg hadtáp tartalékát olyan körletben helyezzük cl, ahonnan biztosított 
annak gyors előrevonása, szétbontakozása és hatékony alkalmazása a hadművelet folya
mán. Ezt a körletet rendszerint a hadsereg első és második lépcső hadtestjei között, 
vagy a második lépcső vonalában, a hadsereg hadtápvezetési pont közelében, a perem
vonaltól 60-80 km távolságra jelöljük ki. Álloinányába az eü. dd. törzse, 2-3 egészség
ügyi osztag, az ellátódandár gépkocsi szállító eszközeinek egy része anyagi készletekkel, 
a szakorvosi megerősítő osztag részei, közúti komendáns alegységek és az állategészség
ügyi osztag kerülhet kijelölésre. 

14 



.. 

Az ellátódandár a HDS főcsapása irányában létrehozott csoportosítás mögött, a 
peremvonaltól általában 80-100 km távolságra települ, melyhez 300 km2 nagyságú terü
let szükséges, ha teljes állománya egy körletben települ. 

A HDS közúti komendáns zászlóaijak a HDS közlekedési útjain bontakoznak szét, 
alegységeik egy része a HDS hadtáp tartalékba kerül beosztásra. 

A HDS hadifogolygyűjtő állomást az ello. dd. közelében, attól 5-10 km távolságra 
oldalt vagy hátra célszerű telepíteni, mellékutak mentén. 

A HDS második lépcső ütközetbe vetésének hadtápbiztosítása érdekébén hadtáp 
előretolt lépcső kerülhet kikülöníttésre, állományában eü. erőkkel - eszközökkel, valamint 
anyaggal málházott szállító alegységekkel. 

A hadműveleti manővercsoport ütközetbe vetését biztosító hadtáperők állományába tartoz
hatnak: üza. tö. szd. a szükséges üza. készletekkel; szállító alegységek anyagi eszközök
kel málházva, eü. erők és eszközök. A hadtáp csoportosítást a HMCS kijelölésével pár 
huzamosan kell megalakítani és alkalmazásáig lehetőleg kikülönítve célszerű elhelyezni. 

A HDS hadtáp támadó hadművelet alatti áttelepítése függ a támadás ütemétől, az elő
revonási utak állapotától, valamint a csapatok csoportosításának megváltozásától. Az 
áttelepülést ( előrevonást) a különböző rendeltetésű hadtápszervezetek eltérő módon 
hajtják végre. Az áttelepülést minden esetben az ellátási feladatokkal szoros összefüg
gésben kell megtervezni és végrehajtani, biztosítva, hogy az áttelepülő lépcsők a lehető 
legkevesebbet tartózkodjanak az utakon, menetben. 

Az első lépcső hadtesteknek megerősítésül átadott eü. osztagok a hdt. PK HTPH
ek tervei szerint települnek. A letelepített és s�rültekkel megtelt eü. o.-t a helyszínen át 
kell adni a HDS-nek, majd a sérültek hátraszállítása után kerülhet újra alkalmazásra. 

Az elló. dd.-t (ddr.-t) úgy kell előrevonni, hogy az első lépcsőben támadó g.hdt.
ek ellátó ezredeitől 60-80 km-től nagyobb távolságra ne maradjon le. Napi 30-35 km 
támadási ütem esetén az elló dd. 2-3 naponként települhet át. 

A HDS hadtáp első lépcső (elló. ddr.) a hdt. hadtáp második lépcsője mögött, 
általában 1,5-2 naponként települ át. 

A közúti kom. z.-ak az elló dd. (ddr.) áttelepülése után mozognak előre a főgép
kocsiutakat továbbfejlesztve. 

A hadtáp tartalék előrevonását a HDS HVP új körletbe való áttelepülésével össz
hangban célszerü végrehajtani. 

c) Közúti biztosítás: 

A közúti biztosítás célja a HDS gépkocsiutak állandó készenlétbe tartása a csapa
tok mozgásához, a hadtáp előrevonására, az után- és hátraszállítások végrehajtására. 

A HDS gépkocsiút hálózata frontális irányú fő- és kisegítő gépkocsiutakból, vala
mint harántutakból, továbbá a kirakó állomásokhoz és más bázisokhoz vezető bekötő
utakból áll. 

A HDS gépkocsiút szükséglete támadó hadműveletben 2-3 fő- és kisegítő út, 3-4 
harántút, valámint a szükséges mennyiségű bekötőút. Az egyidejűleg kiszolgálandó 
utak hossza 150-250 km-től 350-450 km-ig terjedhet. 
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Támadásban a ku. kom. z.-ak első lépcsőben támadó hadtestenként 1-1 fő- és kise
gítő gépkocsiút és a hozzá csatlakozóharántút előkészítését, illetve fenntartását kaphat-

· ják feladatul. A HDS gépkocsiútjain az út·, hídhelyreállítási munkákat olyan mértékben 
kell végrehajtani, hogy azokon az igénybevétel idejére - 2-3 napra - a szállítóeszközök 
forgalma biztosított legyen. Ha a HDS fógépkocsiút később front főgépkocsiút lesz, a 

· helyreállítási munkákban a front (MN KHEL) út-, hídépítő erői is résztvesznek. A 
frontális utakat lehetőleg a hadtest gépkocsiutak vonalán kell továbbfejleszteni, ameny
nyiben a hdt. sávjában a HDS főgépkocsiút nem külön (önállóan) került berendezésre. 

A hadsereg támadási sávjában az önálló komendáns zászlóaljak az első lépcső had
testek mögött, a hadsereg főgépkocsiutat rendszerint a hadtest ellátó ezredei vonaláig, 
illetve a HDS tüzérség tüzelőállásáig, a HDS rakétaosztály álláskörletéig rendezik be. 

A HDS főgépkocsiutakon kívül az elsőlépcső·hadtestek ellátó ezredei települési 
vonalában, jelentősebb víziutak mentén harántutat kell kijelölni és működtetni. Bekö· 
tőutakat kell berendezni a hadsereg második lépcső és fegyvernemi magasabbegységek 
hadtápjának települési körletéig, külön figyelmet fordítva a rakétadandár, az önálló 
rakétaosztály és az MRTB körleteinek a hadsereg fógépkocsiútjaihoz való kapcsolására, 
az azt szolgáló utak berendezésére. 

d) A hadsereg csapatainak anJagi biztosítása: 

A HDS fogyasztási normáit a frontparancsnok a hadsereg teljes hadműveletére 
szabja meg. 

A hadművelet megtervezésekor a HDS részére engedélyezett fogyasztási normák a 
HDS feladatai szerint, a közelebbi feladaton belül a g. hdt.-ek részére teljes hadműve
letre, azon belül az első napra részletesen kerülnek meghatározásra. A HDS közvetlen 
csapatok fogyasztási normákat első napra, illetve hadműveleti naponként kapják meg. 

A hadsereg támadó hadműveletének 9-10 napos időtartamát tekintve, a hadműve
let alatt mintegy 60-70 ezer tonna anyag utánszállítással lehet számolni. A fő feladatokat 
végrehajtó hadműveleti-harcászati magasabbegységeknél a fogyasztás az átlagosnál 
mintegy 25-30%-kal magasabb lehet. A ha<lművelet megvívásának dinamikájához iga
zodva, az ellenség fővédőövének áttörésekor számolhatunk nagyobb fogyasztásra, így a 
szállítási igény ebben az időszakban elérheti a 10-12 ezer tonnát is. 

A csapatok anyagi ellátása az első hadművelet első és második napján a kijelölt 
központhadtáp bázisokról, ATI·ből, LKTK-ből, laktanyai készletekből, KIA-okról, 
polgári vállalatoktól, határ menti ellátó csomópontokról saját szállítóeszközzel való 
vételezéssel történik. Az MN KHEL és a HDS ellátódandára rendszerint N 3-tól képes 
beavatkozni az ellátásba. Ettől számítva az utánszállítási feladatok végrehajtásába az első 
lépcső hadtestek, HDS közvetlen összfegyvernemi és tüzércsapatok szállítóeszközei 
10-15%-os bevonásával számolunk. A hátraszállítási feladatokba történő bevonás ennek 
kétszerese is lehet. 

A hadtestek helikopterszázadai ellátására a meglevő anyagi készleteken felül a had
sereg ellátódandár állományából üzemanyagkészleteket kell kikülöníteni, biztosítva 
ezzel a folyamatos, előírt szintű feltöltést. 

e) A hadsereg támadó hadmúvektt egészsigügyi biztosítása: 

A hadsereg támadó hadművelete során, tömegpusztító fegyverek alkalmazásának 
körülményei között naponta átlagosan 3,9-5,2%, hadművelet alatt összesen mintegy 
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25-400/o; csak hagyományos fegyverek alkalmazásával naponta 1,5-1,9%, összesen mint 
egy 10-17%-os egészségügyi veszteséggel számolunk. 

A hadsereg támadó hadművelete előkészítése időszakában honi területen a kiürí
tést a csapatok saját eszközeikkel végzik a kijelölt egészségügyi bázisokra, a vegyes kór
házbázisok osztályozó-kiürítő állomásaira és polgári kórházakba; a hadművelet megví
vása időszakában pedig a „magamra" történő kiürítés elvének érvényesítésével az egész
ségügyi zászlóaljaktól, osztagoktól a hadsereg és a központhadtáp előretolt lépcső kiürí
tőeszközeivel kell a kiürítést megszervezni, alapvetően a települt egészségügyi dandár 
részlegekre. 

A közegészség- és járványügyi felderítést és biztosítási feladatokat a hadtest egész
ségügyi zászlóaljak egészségvédelmi csoportjaival, valamint a HDS egészségügyi dandár 
járványügyi osztagából kikülönített erőkkel, szükség esetén állategészségügyi osztagá
nak erői, eszközei bevonásával kell végrehajtani szoros együttműködésben. 

7. A hadsereg támadó hadművelet hadtápbiztosításának vezetése: 

A hadsereg hadtáp- és fegyverzettechnikai biztosítása vezetéséhez a támadás előtti 
megindulási helyzetben a harcálláspont tengelyében a peremvonaltól 60-80 km távol
ságra, a HDS PK HTPH vezetése alatt álló hadsereg hadtápvezetési pontot kell telepí
teni. 

A HDS HVP-on települő, nem hadtáp alárendeltségű vezető szervek részére is 
kötelezően érvényesek a PK HTPH - a HVP településével, áttelepülésével, működési 
és híradási rendjével, a rejtett vezetéssel, műszaki berendezésével és őrzés-védelmével, 
TÖPFE elleni védelmével kapcsolatos - döntései. 

A HDS fegyverzettechnikai, műszaki, vegyivédelmi és más főnökségekkel szoro-
san együtt kell működni a következő területeken: 

- kölcsönös tájékoztatás a hadműveleti és hadtáphelyzetről; 
- a hadtáp és fegyverzettechnikai Gavító) szervezetek telepítése, áttelepítése során; 
- őrzés-védelem, TÖPFE elleni védelem megszervezése kérdéseiben; 
- a közlekedési utakon a rombolások következményeinek felszámolásában, vala-

mint az utak használatában; 
- a HDS raktáraiból az anyagi eszközök alárendeltek részére történő kiszállítása, 

valamint azok pótlása területén; 
- a HDS hadtápszervezetek személyi állománnyal, technikai eszközökkel és anyagi 

készletekkel való feltöltése, kiegészítése kérdéseiben; 
- a hadtáp szaktechnikai eszközök kiszolgálása és javítása vonatkozásában; 
- a hadtápparancs kidolgozása, a hadtáp híradóeszközök használata során; 
- a helyi termelő - javító üzemek (bázisok) felhasználásában és még egyéb kérdé-

sekben. 
A HVP alapját az 1. sz. vezetési csoport képezi, amely a hadtápvezetési központ

ból, a hadtáp és fegyverzettechnikai biztosítást szervező és a szolgálati ágakat magába 
foglaló vezető csoportokból áll. A HVP 2. sz. vezetési csoportját - az 1. sz. vezetési cso
portba nem tartozó szervek alkotják. 

A hadsereg hadtáp első lépcső vezetésére operatív csoportot, a másik csapás irá
nyába kikülönített ellátódandár részleg vezetésére dandár előretolt vezetési pontot szük
séges kikülöníteni az ellátódandártól. Az átalárendelt más nemzetiségű csapatok anyagi 
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biztosítására megerősítésül kapott szállitóalegységek vezetése azon vezető szerveken 
keresztül valósul meg, amely hadtápcsoportosításba (elló. dd., elló. ddr., HDS HTP I.) 
beosztásra kerültek. 

A HDS másik csapása irányában ténykedő csapatok hadtápbiztosítását a HDS EH· 
ra a HDS HVP-ről kikülönített hadtáp operatív csoport vezeti. 

A HDS hadtáp tartalék vezetése általában az eü. dandár vezetési pontján kersztül 
valósul meg. 

A HDS elló. dd. alegységeinek vezetése a dandár vezetési pontjáról történik. A 
különböző feladatokra összevont (kikülönített) hadtápalegységek (hadtáp előretolt 
lépcső, HMCS-t segítő hadtáp lépcső stb.) vezetésére a vezetési feladatokhoz szükséges 
híradóeszközöket is szükséges biztosítani. 

A hadtápbiztosítást a hadművelet előkészítő időszakára és a hadművelet teljes idő· 
tartamára kell megtervezni, ezen belül a következő részletességgel: 

- a hadművelet kezdetéig alárendeltenként, teljes részletességgel; 
- a hadművelet első napjára alárendeltenként, teljes részletességgel; 
- a közelebbi feladat további napjaira napi bontásban, HDS szintű összevont ada· 

tokkal; 
- a távolabbi feladatra általában HDS szintű adatokkal és napi átlagokkal. 

Mivel a biztosítás konkrét részletességgel csak az előkészítő időszakra és a hadmű· 
velet első napjára van kidolgozva, ezért a hadművelet folyamán a következő napon vég· 
zendő hadtápbiztosítási feladatokra újra és újra meg kell tervezni, illetve pontosítani. 

A hadtápbiztosítás feladatai hadtápparancsban kerülnek meghatározásra. a hadtáp
parancs szintén átfogja az előkészítő időszakot és a hadművelet teljes időtartamát. 

A g. hdt. ·ek hadtápbiztosításával kapcsolatos feladatok szabályozása egy hadtest 
hadműveletre HDS hadtápparancs kivonattal történik, amely az előkészítő időszakra és 
az első napra részletes feladatokat tartalmaz. A következő harcnapokra szükséges pon· 
tosítások érdekében hadtápintézkedések kerülnek kiadásra. A HDS közvetlenek és a 
HDS hadtápszervezetek feladatait egy hadműveleti napra határozzuk meg. 

2. A had.sereg védelmi hadművelete hadtápbiztosításának megszmezése, a feladatok vég· 
rehajtásának feszítettsége meghatározóan függ azoktól a körülményektől és sajátossá· 
goktól, amelyek között a hadsereg védelembe megy át és amelyek között megvívja a 
védelmi hadműveletet. 

A hadsereg védelmi hadműveletének jellegéből következően fontos követelmény· 
ként kell számbavennünk, hogy a hadtJpbiztosítás rendszerét mindenkor képmé kell tenni a 
t'éddmi hadm1ívelet hadtJpbiztosítJrán túl, t'ele párhuzamo.ran, a támadásba t'aló átmenet ir 
annak sikeres folytatása hadtápbiztosítárára is. 

A hadsereg hadtápfeladatai végrehajtásához - a hadtápdirektívában - hadtáp sáv 
kerül kijelölésre. Ennek szélessége megegyezik a védősáv szélességével (100-200 km), 
mélysége pedig eléri a 120-150 km-t. 

Rendeltetése a hadműveletben a HDS hadtáp·magasabbegységek és ·egységek 
telepítéséért és áttelepítéséért, továbbá a rend fenntartásáért a felelősség megállapítása, 
az elöljáró által kijelölt katonai - gazdasági bázisok és a közlekedési úthálózat centralizált 
jogkörű felhasználása. 
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a) A hadsereg hadtáp csoportosítása: 

A hadsereg ellátódandárt az ellenség várható főcsapásának irányától oldalra, a 
peremvonaltól 100-120 km-re, vagy mélyebben két lépcsőben telepítjük. A hadsereg 
hadtáp első lépcső települési körletét az első lépcsőben védő hadtestek mögé, a perem
vonaltól 50-60 km-re kell kijelölni. A hadtáp tartalék a hadtápvezetési pont közelébe, a 
peremvonaltól 80-100 km-re települ. Az ellencsapást, vagy a támadás felújítását végre
hajtó csapatcsoportosítás hadtápbiztosítására kijelölt hadsereg hadtáperőket a második 
lépcsőben levő hadtest körletének időszakában különítjük ki, mint hadtáp előretolt lipcsót, 
amely a legmozgékonyabb és legjobban feltöltött hadtáperőkből áll. 

A hadsereg hadtápállományának, egészségügyi és közúti erőinek, eszközeinek 
részei megerősítésül a fő feladatokat végrehajtó csapatoknak ideiglenesen alárendelhe
tők. 

A hadsereg hadtáp első lipcsó állományába a szakorvosi megerősítő osztag részei, 3-5 
egészségügyi osztag, a sebesültszállító gépkocsiszázad részei és elsősorban lőszerrel, 
műszaki harcanyaggal, üzemanyaggal málházott gépkocsi szállító alegységek tartoznak. 

A hadsereg hadtáp második lipcsó állományát a hadsereg ellátódandár főerői képezik., 
A hadsereg hadtáp tartalék állományába 3-4 egészségügyi osztag, az állategészség

ügyi osztag, a szakorvosi megerősítő osztag részei, valamint 1-2 gépesített dandár napi 
felhasználásának megfelelő - gépkocsira málházott - anyagi készletek tartoznak. 

Tartalékot képzünk a közúti csapatok állományából és technikai eszközeiből, vala
mint út- és hídépítő anyagkészletekből is. Ezek rendszerint a hadsereg fő gépkocsi utak 
közelében önállóan kerülnek elhelyezésre. 

A hadsereg hadtáp magasabbegységek, egységek részére minden esetben tartalék 
körletet kell kijelölni és az áttelepülést még a hadművelet előkészítése időszakában �eg 
kell tervezni, szervezni. 

b) Az után- és hátraszállítási feladatok végrehajtásához a hadsereg közlekedési csapa
tai első lépcső hadtestenként hadsereg főgépkocsiutat, az első lépcső hadtestek ellátó 
ezredei körletének vonalában egy hadsereg harántutat, amennyiben szélesebb vízi aka
dály keresztezi a hadtápsávot, annak jobb és bal partjának közelében hadsereg haránt
utakat rendeznek be és tartanak fenn. A hadsereg második lépcső csapatok hadtápjának, 
a rakétadandár és MRTB körletéig bekötőutakat kell kijelölni., berendezni és fenntar
tani. Külön feladatként jelentkezik a védelmi hadművelet hadtápbiztosításának meg
szervezése során a kijelölt tartalék körletekhez vezető utak előkészítése is. A HDS 
főgépkocsi- és harántutakon az után- és hátraszállítási feladatok koordinálása, irányítása 
érdekében az elöljáró kijelölhet közúti komendáns körzeteket is, szélessége megegyezik 
a védősáv szélességével, mélysége a hadtápsáv hátsó határa. 

c) A fogyasztási normákat a hadsereg részére a védelmi hadművelet teljes időtarta
mára határozzák meg, a hadtestek részére a hadseregnek szintén a védelmi hadművelet 
egészére kell azt szabályozni. Ezen belül a védelem készenlétéig, a védelmi hadművelet 
első napjára és a hadművelet etápjai szerinti bontásban. 

d) A védelmi hadművelet során - 5-6 nappal számolva - figyelembe véve a vesztesé
geket, valamint azt, hogy a csapatoknál képzendő készletnek a támadásba való átmene
tet is biztosítani kell, ehhez - 55-60 ezer tonna anyag utánszállítása szükséges. 

Az átlagos napi utánszállítás hadsereg tagozatban elérheti az 5-6 ezer tonnát. A kri
tikus napon a szállítási feladat 7-9 ezer tonna is lehet. Mindezek mellett a hátraszállítási 
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feladatok meghaladhatják a 2000-2500 kocsirakományt. A felülről lefelé történő ellátás 
és szállítás elvének betartása mellett az alárendeltek szállítóeszközei nagyobb mértékben 
bevonásra kerülnek, mint támadásban. A bekerítésben harcoló csapatok ellátására légi 
szállítóeszközöket kell alkalmazni, felhasználva azokat a sérültek hátraszállítására is. 
Szükség esetén a HDS szállítóeszközei közvetlenül kiszállíthatják a (hdt., dd.) tüzérség 
tüzelőállásába a lőszert és a közvetlen felhasználás helyére a műszaki anyagot. 

e) A védelmi hadművelet egészségügyi biztosításának megszervezése: 
A sebesültek és betegek védelmi hadműveletben általában egyenetlenül keletkez

nek. 
A védelmi hadművelet során a hadsereg szinten naponta hagyományos eszközök

től 2,2-2,4%, tömegpusztító eszközöktől 4-5,5% egészségügyi veszteség keletkezése 
várható. HDS összesen: hagyományos fegyverektől 13-14%, tömegpusztító fegyverek 
alkalmazása esetén 24-30%. 

A honi területen folytatott védelmi hadművelet során az egészségügyi zászlóaljak
ról, osztagokról a stacionér kórházakra épülő vegyes kórházbázisok átvevő-osztályozó 
állomásaira és polgári kórházakba a hadsereg és a központhadtáp előretolt lépcső kiürí
'tőeszközeivel valósítjuk meg a sérültek kiürítését. Nem honi területen a sérültek és 
betegek kiürítése a telepített egészségügyi dandár részlegekbe történik a hadsereg, vala
mint az elöljáró eszközeivel. A sérültáramlás átkapcsolása érdekében az első lépcső had
testek mögött a peremvonaltól 30-40 km mélységben egy-egy egészségügyi osztagot 
telepíteni kell a szakorvosi segély második lépcsőjének biztosítása érdekében. Eltérően a 
támadás során leírtaktól, a sérültek kiürítésében elsősorban „magamtól való kiürítés" 
elvét kell alkalmazni. A csapat a saját segélyhelyéről szállítja hátra a következő egészség
ügyi ellátási tagozatig a saját és megerősítésül adott erőkkel és eszközökkel a sérültjeit. 
A huzamosabb ideig egy helyben való tartózkodás miatt megnő a közegészség- és jár
ványügyi tevékenység jelentősége is. 

f) A védelmi hadművelet hadtápbiztosításának vezetésére az arcvonaltól 80-100 km 
mélységben, az ellenség várható fócsapásainak irányától oldalra, a híradás és összekötte
tés számára kedvező, műszakilag berendezett körletben jelölünk ki hadsereg hadtápve
zetési pontot; 100-120 km-re ellátódandár vezetési pontot; 50-60 km-re ellátódandár 
előretolt vezetési pontot,a hadsereg hadtáp tartalék körletébe egészségügyi dandár veze
tési pontot telepítünk. 

A hadtápvezetés élet- és működőképessége fenntartása érdekében a hadtápvezetési 
ponttól 10-15 km távolságban tartalék települési körletet is kijelölünk. 

A hadsereg védelmi hadművelete hadtápbiztosításának tervezését a hadművelet 
egészére kell végrehajtani. Az alárendelt hadtestek hadtápbiztosítással kapcsolatos fel
adatait a hadseregparancsnok hadtápparancsban szabályozza. ,A konkrét feladatok 
naponta hadtápintézkedésben kerülnek pontosításra. 

Befejezésül hangsúlyozni szükséges, hogy az új szervezetű összfegyvernemi hadse
reg és alárendelt csapatai hadtápbiztosításának elméleti megalapozását most végezzük, 
annak befejező stádiumában vagyunk. A továbbiakban az elméleti alapokat a gyakorlat
ban kell megerősíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani. További kutató
munkát kell végezni a vezetés okmányrendszerének, formai és tartalmi vonásainak 
végső kialakításába is. Ebbe a kutatómunkába kell beilleszteni a szervezeti változással 
érintett fegyvernemi és szakcsapatok hadtápbiztosítása elveinek és módszereinek 
továbbfejlesztését is. 
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