
A gépesített hadtest (dandár) támadó és védelmi 
hadműveletei (harctevékenységei) hadtápbiztosításának 

megszervezése 

Dobó Péter ezredes 

A gépesített hadtesthadtápnak a hadtápbiztosítás általános rendszerében elfoglalt 
helyét, szerepét tekintve - mint összekötő kapocs az állományába tartozó dandárhadtá
pok és az elöljáró hadsereghadtáp között - erőinél és eszközeinél fogva teljes tetjedel
műleg ellátja a csapathadtáp felső tagozatára háruló feladatokat a hadtest hadműveleté
nek teljes időszakában. A gépesített lövész (harckocsi) dandárok hadtápja szervezetileg 
és kapacitásilag a dandár harctevékenységét képes biztosítani bonyolult körülmények 
között is. 

A gépesített hadtest- (dandár-) hadtáp feladatai: 

a) Az anyagi biztosítás terén: 

- a saját meglevő, valamint a hadseregtől átvett anyagi készletek. tárolása, a had
test- (dandár-) parancsnok követelményeinek megfelelő átcsoportosítása és továbbítása 
az alárendelt dandárok, hadtestközvetlenek (zászlóaljak, ezredek) részére; 

- a harc- és gépjárműtechnikai, hőerőgépek tömeges hajtóanyag feltöltésében való 
részvétel; 

- a hadtest létszámának megfelelően a szükséges kenyér előállítása, tárolása, elosz-
tása; 

- a hadtest alárendeltjeinek katonai-kereskedelmi ellátása; 
- a víz kitermelés, -ellátás feladatainak végrehajtása. 

b) Az egészségügyi biztosítás keretében: 
- a sérültek és betegek szakorvosi ( első orvosi) segélyben való részesítése ( az első 

orvosi segélynyújtás befejezésével); 

- az 5 napon belül gyógyulók ambuláns kezelése; 
- a sérültek és betegek hátraszállítása a dandársegélyhelyekről ( sebesültgyűjtő fész-

kekből) és a tömegsérülési gócokból; 

- a speciális egészségügyi rendszabályok végrehajtásában való részvétel. 

c) Közúti biztosítás terén: 

Függően a hadseregtől kapott közúti megerősítéstől, a hadtesthadtáp feladatát 
képezheti: 

- a hadtest után- és hátraszállítási útjainak kijelölése, felderítése, berendezése; 
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- az első lépcső dandárok, tüzérség részére meghatározott fontosabb szállitmá
nyok kísérő forgalomszabályozása; 

- a rombolt útszakaszok kerülő útjainak kijelölése, berendezése; 
- egyéb - a kapott közúti megerősítés függvényében végrehajtható - közúti hely-

reállitási feladatok. 

A gépesített hadtest (dandár) támadó és védelmi hadművelete (harca) hadtápbiz
tosítása megszervezésének kérdéseit a csapathadtáp szabályzatban (hadtest, dandár) 
rögzített hadtápbiztosítás megszervezése elméleti alapjaira építve tárgyalom. 

1. A gépesített hadtest (dandár) támadó hadművelete (harca) hadtápbiztosításának meg
szervezése: 

A hadtápbiztosítás a csapatok harcképessége folyamatos fenntartásának, a harccal 
kapcsolatos és a harctevékenységük sikeres megvívását meghatározó minden oldalú biz
tosításnak a része. A szárazföldi csapatok szervezeti korszerűsítése kapcsán nem merült 
fel a hadtáp megszervezésének elvi alapjai módosításának szükségessége, azonban annak 
belső tartalmi elemei az új követelmények, szervezeti és kapacitási lehetőségek figyelem
bevételével kerültek átalakításra. 

a) A hadtest (dandár) hadtápszervezetek felkészítését a hadtest- (dandár-) 
parancsnok követelményei, a parancsnok hadtáphelyettes elhatározása alapján folyama
tosan, a várható feladatok követelményeiből kiindulva kell végezni. 

A hadtest- ( dandár-) hadtáp felkészítése magába foglalja: 
- a hadtesthadtáp egységek ( dandárhadtáp alegységek) személyi állománnyal, 

szállitó és hadtáp szaktechnikai eszközökkel, valamint más rendszeresített anyagokkal, 
felszerelésekkel való feltöltését, anyagi készleteik kiegészítését; 

- a személyi állomány általános katonai, politikai és szakmai kiképzését, a soron
levő feladatokra való konkrét felkészítését; 

- a szállitó- és egyéb gépjárművek, munkagépek, továbbá a hadtáp szaktechnikai 
eszközök kiszolgálását és javítását. 

A hadtáp személyi állomány felkészítése, a szállitó gépjárművek, munkagépek, 
továbbá a hadtáp szaktechnikai eszközök kiszolgálása és javítása, az új szervezeti elemek 
(pl. vegyes helikopterszázad, deszant rohamzászlóalj, portyázó osztag stb.) hadtápbizto
sításának végrehajtását célzó felkészítési tevékenység a hadtest- és dandárhadtáp tör
zsektől komoly idő- és energiaigényes szervező munkát követelnek, amely indokolttá 
teszi, hogy a hadtest támadó hadműveletének előkészítése során a hadtáp fő erőkifejté
sét a hadtápfelkészítés rendszabályai következetes végrehajtására összpontosítsák, ezen 
belül is a személyi állománynak a konkrét, a soronlevő feladataikra való felkészítésére 
kell megkülönböztetett figyelmet fordítani. 

b) A hadtest- ( dandár-) hadtáp felépítésén az egyes csapatcsoportosítások hadtáp
biztosítására kijelölt hadtáperők és -eszközök, valamint az azok közvetlen biztosítását, 
őrzését végrehajtó megerősítő összfegyvernemi, fegyvernemi erők csoportjait értjük. 

A hadtest- (dandár-) hadtáp csoportosítása a hadtest hadműveleti felépítésének 
( dandár harcrendjének) szerves részét képezi, melyet a szervezetszerű és megerősítésül 
kapott erőkből és eszközökből kell létrehozni és rendeltetésüknek megfelelően a had
műveleti felépítésben (harcrendben) elhelyezni. A hadtest- ( dandár-) hadtáp csoporto
sításának kialakításánál alapelvnek kell tekinteni a csapatcsoportosítások szerinti erő- és 
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eszközelosztást és azok mélységben való lépcsőzését, valamint a vezethetőség követel
ményeinek biztosítását. A hadtest {dandár) hadtápcsoportosítása - függően a kialakult 
helyzettől és a folyamatos hadtápbiztosítás követelményétől - a hadművelet (harc) 
megvívása alatt változhat. 

A hadtest- ( dandár-) hadtáp csoportosítása magába foglalja: 
- a hadtest (dandár) fócsapásmérő csoportosítása biztosítására kijelölt erőket és 

eszközöket, valamint 
- a hadtest (dandár) másik csapását mérő csoportosítása hadtáp biztosítására kije

lölt hadtáperők és -eszközök csoportját. 
Ezeken belül ki kell alakítani: 
- az első lépcsőben támadó csapatok biztosítását végző hadtápalegységek csoport

jait (csoportját); 
- a második lépcső harcbavetését biztosító hadtáperőket és -eszközöket, valamint 

a különleges vagy portyázó osztag és más ideiglenes hadműveleti (harcrendi) elem biz
tosítását végrehajtó hadtáperőket és -eszközöket; 

- a hadtest (dandár) egészének hadtáp biztosítását végző erők és eszközök cso-
portját; 

- a hadtesthadtáp tartalékot; 
- az alárendelteknek adott megerősítéseket. 
A hadtest (dandár) támadó hadműveletének {harcának) hadtápbiztosítására létre

hozott csoportosítást egy változatban az 1. számú melléklet vázlata tartalmazza. 
A hadtest első lépcső csapatokat biztosító hadtáperőket {a hadtesthadtáp első lépcsőt) 

rendszerint a települő vagy a településre kijelölt egészségügyi zászlóaljak, illetve egészsé
gügyi osztagok, a megerősítésül kapott közúti komendáns alegység {alegységek), vala
mint a hadtestellátó-ezred állományából a harc megvívása szempontjából fontos anya
gokkal málházott szállító alegységek alkotják. A peremvonaltól általában 20-25 km 
mélységben helyezkedik el. 

A megerősítő közúti komendáns alegység a hadtest gépkocsi útjain bontakozik szét úgy, 
hogy erőinek és eszközeinek többsége a hadtest fócsapásának irányában kerül alkalma
zásra. 

A hadtesthadtáp elsó"lépcsó rendeltetése a harcban levő harcászati magasabbegységek 
sérültjeinek időbeni ellátása, hátraszállítása, továbbá a harc szempontjából fontos és át
adásra tervezett anyagi készletek eljuttatásának, az első lépcső dandáro.knál j<eletkezett 
veszteségek pótlásának biztosítása. Figyelembe véve a hadtest támadó hadműveletének 
esetenként irányokba való megvívását, a hadtesthadtáp első lépcsőt is képessé kell tenni 
irányonkénti megosztásra. A megosztás végrehajtásának egy változata lehet, hogy a 
hadtest másik csapása irányában tevékenykedő harcászati magasabbegységeket időlege
sen hadtápalegységek alárendelésével erősítjük meg, míg a főcsapás irányában kikülöní
tett erőket és eszközöket működtetünk. 

A második lépcső harcbavetésének a különleges vagy portyázó osztag hadtápbiztosítá
sának feladatai végrehajtására a hadtestellátó-ezred, szükség esetén a hadtesthadtáp tar
talék állományából a feladat végrehajtásának időszakára ideiglenes jelleggel előretolt lépcső 
kerülhet kijelö"lésre, amely általában a peremvonaltól 40-60 km távolságból - az összpon
tosítási körletből - előremozgást végrehajtó második lépcső előrevonási útvonalain, 
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vágy az egyéb ideiglenesen hadműveleti elemek összpontosítási körleteinek közelében 
bontakozik szét és biztosítja azok harcbavetés előtti feltöltését, kiegészítését a második 
lépcső tekintetében, ezen túlmenően az első napi harc hadtápbiztosításának feladatai 
végrehajtását. 

A hadtest egészének biztosítását végző csoportosítást (a hadtesthadtáp második lépcsőjét) 
az ellátóezred főerői alkotják. Rendeltetése a hadtest valamennyi alárendeltjének anyagi 
biztosítása. Alkalmazható központiasan, vagy ha a hadművelet folyamatos hadtápbizto
sítása azt megköveteli, irányok szerint megosztva. Általában az arcvonaltól 30-45 km 
mélységben települ. 

A hadtesthadtáp tartalékot rendszerint a hadtest egészségügyi zászlóalj vagy egész
ségügyi osztag, a fegyvernemi dandárok segélyhelyeiből kijelölt egészségügyi erők, ese
tenként az ellátó ezredből kijelölt szállító alegységek alkotják. Az anyagkészlet nagysága 
az alapvető anyagokból általában egy dandár ellátószázad készletének megfelelő meny
nyiség. A tartalékot a hadtesthadtáp vezetési pontjához közel, az arcvonaltól 25-30 km
re kell elhelyezni. 

A hadtesthadtáp csoportosítását minden esetben a konkrét helyzet, a biztosítandó crapatok 
folyamatos hadtápbiztosításának követelményei alapján kell a rendelkezésre álló erők és eszközök 
feladatonkénti elosztásával kialakítani és képessé tenni a kialakított csoportokat, az iinálló tevé
kenységre. 

Abban az esetben, ha a hadtest más nemzetiségri megerősítést kap, annak anyagi biztosí
tása közvetlenül a front állományából a hadsereg ellátódandárhoz kikülönített erőkkel 
és eszközökkel valósul meg, míg egészségügyi biztosításukat a területi ellátás elvének 
megfelelően a saját egészségügyi szervezet, valamint a hadtest és a hadsereg egészség
ügyi zászlóaljak, osztagok erői végzik. 

A dandárhadtáp lépcsőzve települ és települ át az alegységek folyamatos ellátása, a 
sebesültek és betegek időbeni egészségügyi segélynyújtásban való részesítése, valamint 
az anyagi eszközök széttagolása érdekében. 

A dandárhadtáp-alegységek a támadó harc során az alábbiak szerint települnek: a dan
dársegélyhely, az ellátószázad egy része ( dandárhadtáp első lépcső) a szükséges anyagi 
eszközökkel rendszerint a dandár első lépcső mögött a peremvonaltól 6-8 km távol
ságra, az ellátószakasz egy része a harcálláspont körzetében; a dandár többi hadtápalegy
sége széttagoltan, a dandár harcrendje mögött, a peremvonaltól 15-20 km távolságra 
települ. 

A támadó hadművelet (harc) alatt a hadtápegységek, -alegységek áttelepülésének rendjét 
meghatározza a hadtest (dandár) feladatának végrehajtása, valamint a kialakult konkrét 
helyzet. Mindezek figyelembevételével: 

A hadtesthadtáp első lépcsőjét az első lépcső harcászati magasabbegységek hadtápja 
mögött, annak áttelepülési ütemében általában ellátási feladattal összekapcsolva 
naponta kell áttelepíteni. 

A hadtesthadtáp második lépcsőjét a hadsereg által kialakított anyagellátás rendjével 
összhangban kell előrevonni, erre általában a harc dinamikájának függvényében másfél, 
esetleg kétnaponta kerülhet sor. 

A második lépcső harcbavetését biztosító hadtáp előretolt lépcsőt a feladat végre
hajtásához úgy kell előrevonni, illetve alkalmazni, hogy a harcbavetés terepszakasza 
előtt 15-20 km-rel a feltöltést befejezze, majd a második lépcső harcbavetése után 
annak hadtápját követve az első harcnap végén a szükséges anyagi készleteket képes 
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legyen átadni. Az állományába tartozó egészségügyi erők az ütközetbe vetés után tele
pülnek. Ha más ideiglenes hadműveleti elem feltöltésére különítjük ki az előretolt lép
csőt, akkor csak a feladat végrehajtásának idejére az adott hadműveleti elem összponto
sítási körletébe (berakó körletébe) kell azt alkalmazni. 

A hadtesthadtáp tartaléka rendszerint a hadtápvezetési ponttal párhuzamosan, 
annak ütemében, általában 1-2 naponta települ át. 

A letelepült és sérültekkel terhelt egészségügyi zászlóaijak másfél-két napig egyhely
ben működnek, a sérültek hátraszállítása és az egészségügyi anyagokkal való feltöltésük 
után általában a harmadik harcnapra kerülnek előrevonásra és újból alkalmazásra. 

A közúti komendáns erőket a hadsereg közúti erőivel való együttműködésben a had
testhadtáp második lépcső áttelepülésének ütemében az útszakasz hadsereg részére tör
ténő átadását követően részenként kerül előrevonásra és alkalmazásra. 

A dandársegélyhely olyan számvetéssel települ át, hogy a sebesültek első orvosi 
segélyben való részesítése a sebesüléstől számított 4-5 órát ne haladja meg. Ennek meg
felelően a dandársegélyhely a harc dinamikájának megfelelően harcnaponként általában 
kétszer települ át. 

A dandárhadtáp első lépcső a harcrendet követve általában a dandár közelebbi felada
tának teljesítése időszakában települ anyagátadás (harcból kivont zászlóalj feltöltése) 
érdekében. 

A dandárhadtáp második lépcső a harcnap során ugrásszerűen, az ellátási feladatokkal 
összhangban települ át, és rendszerint a harcnap végén zárkózik fel a hadtáp első lép
csőre feltöltés, anyagi készletek megalakítása céljából. 

c) A hadtest támadó hadműveletének sávjában a kijelölhető után- és hátraszállítási 
utak száma függ az előkészített csapatutak számától, a meglevő utak mennyiségétől és 
azok állapotától. Általában a hadtestellátó ezred körletétől az első lépcső dandárok 
segélyhelyéig és a hadtest tüzérség tüzelőállásáig legalább két előkészített gépkocsiutat 
kell kijelölni és a hadseregtől megerősítésként átadott közúti komendáns, valamint a 
hadtest műszaki erői bevonásával berendezni. Az utakat az első lépcső dandárok had
tápjainak vonalában harántutakkal kell összekötni. A hadtest második lépcső dandárok
hoz, a hadtest tartalékokhoz, a rakétaosztályhoz a gépkocsi utakról bekötőutakat kell 
kijelölni és berendezni. A hadsereg főcsapásának irányában harcoló hadtest sávjában a 
hadsereg általában a megerősítő tüzérség tüzelőállásának vonaláig építi ki és tartja fenn a 
hadsereg fő gépkocsi utat, így a megerősítésül kapott közúti erőkkel általában a hadtest 
másik csapása irányában célszerű a hadtest gépkocsi útjait berendezni. 

A dandár után- és hátraszállítási utat a dandárparancsnok határozza meg. Az után
és hátraszállítási út a dandárellátó-század települési körletéből az ellátószakaszokig, a 
dandársegélyhelyig, valamint a dandár (zászlóalj) tüzérség tüzelőállásáig vezet. 

.Után- és hátraszállítási útként azokat az utakat kell kijelölni, amelyek szilárd burko
lattal rendelkeznek, vagy jól tömörítettek, a hidak és más műtárgyak használható álla
potban vannak. Az utak lehetőleg biztosítsák a kétirányú forgalmat és az álcázást, és a 
legalább 1000-1500 gjmű/nap áteresztőképességet. 

Az után- és hátraszállítási utak előkészítése és fenntartása a műszaki biztosítás 
egyik alapvető feladata. Az utak előkészítése és fenntartása rendszabályainak kidolgo
zása a parancsnok hadtáphelyettes, a fegyverzeti és technikai helyettes és a műszaki 
főnök közös tevékenysége. Erre a célra az erőket és eszközöket a dandárparancsnok 
jelöli ki. 
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Az után- és hátraszállítási utakon a komendáns szolgálatot a dandártörzs szervezi 
meg, a szállító eszközök közlekedésének rendjét a parancsnok hadtáphelyettese hatá
rozza meg. 

d) A hadtest csapatainak anyagi biztosítását a hadtest támadó hadműveletének teljes idő
SUlkára kell megtervezni, ezen belül részletesebben a közelebbi feladatra és teljes részletes
séggel a hadművelet első napjára. A hadsereg által a hadműveletre meghatározott 
fogyasztási normákat fel kell bontani feladatok szerint, a közelebbi feladat napjaira és az 
első napra alárendeltenkénti részletezéssel. A készletképzést a közelebbi feladatig 
naponként, ezen belül a távolabbi feladat teljesítésének idejére kell alárendeltenként 
meghatározni. 

Az egyes hadműveleti napok anyagfelhasználása igen eltérő lehet. A legnagyobb fogyasz
tással az ellenség védelmének áttörése napján kell számolni, amikor a felhasználás az 
összfogyasztás 30%-át is elérheti. A hadtest támadó hadművelete hadtápbiztosításának 
anyagi forrásaként számba vehető: 

- az alárendelteknél meglevő mozgó és kiegészítő készletek; 
- a hadtest raktári készlete; 
- a hadsereg ellátódandár, továbbá a támadó hadművelet első napjaiban a köz-

ponti raktárak készletei, valamint a kirakóállomásokra és kirakó kikötőkbe kiszállított 
anyagi készletek. 

A hadtest támadó hadművelete során a napi utánszállítás elérheti a 2500-3000 ton
nát, feszített harcnapon többet. Ennek megoszlása egy változatban 62%-a lőszer, 22%-a 
hajtóanyag, 16%-a egyéb anyag lehet. 

A hadtest támadó hadműveletének 4-5 napos időtartama alatt figyelembevéve az 
anyagi veszteségeket és azt, hogy a hadművelet végére a támadás folytatása érdekében általá
bán a mozgó és kiegészítő készleteket kell megalakítani, a szállítási szükséglet elérheti a 12-15 
ezer tonnát, vagy többet. 

A harcnaponként a készletek megalakítása érdekében az első lépcső harcáSUlti maga
sabbegységek részére több ütemben kell az anyagi készleteket kiszállítással pótolni. Harc közben 
elsősorban lőszerekből végezhető ellátás, valamint a harcból kivont alárendeltek feltöl
tésére van lehetőség, amelyet valamennyi anyagnemre kiterjedően a hadtest, szükség 
esetén a HDS PK HTPH engedélyével a hadsereg erőinek és eszközeinek igénybevéte
lével, komplex feltöltés módszerével kell megvalósítani. A fő ellátási időszak a harcnap 
vége, mikor az ellátóezred szállító alegységei az elsőlépcső dandárokat feltöltik a követ
kező harcnapra szükséges készletekkel. A hadtest második lépcső és egyéb fegyvernemi 
magasabbegységek és egységek ebben az időben vételezéssel töltik fel készleteiket. 
Ebben az időszakban kell a hadtáp elsőlépcső készleteit is kiegészíteni. 

A szállítások gyorsítása, a rakodóerők és eszközszükséglet csökkentése érdekében 
a hadseregtől érkező homogén szállítmányokat - elsősorban a tüzérségi lőszert - tranzi
tálni szükséges, a többi szállítmányokból hadtestnek kell képezni egységrakományokat, 
amelyek továbbítását első lépcső dandáronként irányszállítrnányok képzésével kell meg
valósítani. Különösen feszített körülmények között - az elöljáró engedélyével - a had
sereg szállító eszközök igénybe vehetők a dandárokhoz való kiszállításra. Ebben az eset
ben célszerű az első lépcső dandárhadtápok vonalában egy-két anyagátadó pont kijelö
lése és berendezése, ahol a beérkező dandár szállító eszközökre közvetlenül gépkocsiról 
gépkocsira, földről gépkocsira rakodási módszerek alkalmazásával kell az anyagot 
átadni. 
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A hadtestellátó ezredhez, esetenként a dandárellátó századához a gépkocsi szállításon 
kívül sürgős esetben légi úton is kerülhet anyag kiszállításra. Ezen kívül a vasútvonalak járha· 
tósága és hajózható folyamszakasz megléte esetén kirakóállomásról, illetve kirakó kikö
tőből is kerülhet anyagi készlet kiutalásra. Ezek elosztását és felvételezését a hadtestnek 
kell megszervezni. Alapelvként kell tekinteni, hogy a hadtest ezen állomásokról saját, 
homogén szállítmányok esetén az alárendeltjeinek szállító eszközei bevonásával véte· 
lezze fel az anyagokat, és a vasútvonaltól, illetve folyószakasztól távolabb létrehozott 
anyagelosztó körletben képezzen szállítmányokat, vagy adja át azokat alárendeltjei 
részére. 

A hadtest támadó hadműveletében az önálló irányokban tevékenykedő harcászati maga· 
sabbeg;ységeket az anyagi biztosítás tekintetében a lehetőségekhez mérten önállósítani kell, ezért 
azokat a szükséges mértékben meg kell erősíteni az anyagi eszközöket szállító alegys é ·  
gekkel. 

A hadtest helikopterszázadának ellátása során annak meglevő anyagi készletén felüli 
igények kielégítésére az elöljáró intézkedésének megfelelően a hadseregellátó·dandár 
állományából erők és eszközök is kikülöníthetők, amelyek biztosítják a század anyagi 
készleteinek állandó feltöltését. 

A dandár támadó harcának anyagszükségletét a hadtestparancsnok fogyasztásra, vala
mint a harcnap végére elrendelt készletképzésre meghatározottak, a dandár állománya, 
harcértéke és az ellátási normák alapján kell meghatározni. 

Az egészségüg;yi, üzemanyag és élelmezési anyag szükségletet a dandárparancsnok elhatá· 
rozásának megfelelően, a dandár hadtáp-szolgálatfőnökök határozzák meg. A dandár 
támadó harca során átlagosan 600-650 tonna anyagi eszköz utánszállítása válik szüksé· 
gessé, melynek megoszlása egy változatban 65% lőszer, 20% hajtóanyag és 15% egyéb 
anyag lehet. Feszített harcnapon a napi utánszállítás elérheti a 750-800 tonnát is. 

Az anyagi eszközó·k utánszállítását valamennyi anyagfajta tekintetében a dandár 
törzsfőnökkel és a parancsnok fegyverzet-technikai helyettessel együttműködve, a 

parancsnok hadtáphelyettes szervezi meg. A szállítások közvetlen tervezését és a végrehajtás 
koordinálását a dandár szállító szolgálatfőnök végzi. A támadó harc alatt az anyagi esz· 
közöket alapvetően a dandár szállítóeszközeivel kell utánszállítani, elsősorban az első 
lépcső zászlóaljak és dandár rüzérség részére. Feszített szállítási feladat esetén a zászlóalj 
ellátó szakaszok szállítóeszközei is bevonhatók a végrehajtásba, és szükség esetén a 
parancsnok engedélyével, elsősorban a tüzelőállásokban földre is lehet felhalmozni 
lőszert. 

Az anyagi eszközök utánszállítása során leürült szállítóeszközöket a sérültek és 
betegek, a javításra szoruló szaktechnikai eszközök, valamint a felesleges és zsákmány· 
anyagok hátraszállítására kell felhasználni. 

e) A hadtest támadó hadműveletének egészségüg;yi biztosításánál a várható egészségügyi 
veszteséget csapat csoportosítások, irányok, azon belül harcnapok és a hadműveleti 
felépítés sz.erint célszerű megállapítani. Az egészségügyi biztosítást a hadtest és a meg· 
erősítő csapatok létszámára kell szervezni. 

A hadtest támadó hadműveletében az egészségügyi veszteség nagysága elérheti: 
atomfegyver alkalmazása esetén, napi átlagban a 6-8%-ot, összesen 24-40%-ot, hagyo· 
mányos eszközök alkalmazásával folyó hadműveletben, napi átlagban a 2-3%-ot, össze· 
sen 10-15%-ot. 
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Ellátásukhoz naponta két egészségügyi zászlóalj és két egészségügyi osztag szüksé
ges. A települt egészségügyi zászlóaljak ( osztagok) általában 1,5-2 napig a települési 
helyen tevékenykednek, tehermentesítésük, anyagi feltöltésük után kerülnek előrevo
násra, és általában a 3. nap után számolhatunk újbóli alkalmazásukkal. 

A keletkezett sérülteket az e/só lépcső dandárok segélyhelyeiról a hadtest szervezetszerű és 
megerősítő kiürítő eszközökkel kell hátrasuillítani a szakorvosi ellátást biztosító segélyhe
lyekre. A fegyvernemi dandárok segélyhelyeiből az egészségügyi erőkkel való manőver 
biztosítása céljából erős egészségügyi tartalékot kell képezni. 

A dandár egészségügyi biztosítása olyan rendszabályok komplexumát jelenti, 
amely biztosítja a harcképesség fenntartását, a személyi állomány egészségének megóv á 
sát, a sebesültek és betegek részére az időbeni segélynyújtást, hátraszállításukat az alegy
ségektől és tömegpusztulási gócokból, továbbá a betegségek eltetjedését, eltetjedésük 
megakadályozását. 

Támadásban, tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai között a dandár 
napi egészségügyi vesztesége 26-48%, esetleg ennél több is lehet. Tömegpusztító fegy
verek alkalmazása nélkül a veszteség 12-180/o-ot éri el. 

A megindulási körletben a sebesülteket és betegeket az alegységektől és a dandársegély
helyről a hadtest egészségügyi zászlóaljhoz ( egészségügyi osztaghoz) vagy a kijelölt kór
házakba a dandár saját eszközével suillítja hátra. 

A harcbavetési terepszakaszra való elórevonás alatt a sebesültek részére a harci és szál
lító járműveken nyújtanak elsősegélyt, a zászlóalj, század és szakasz oszlopokra való 
szétbontakozás időszakában a sebesülteket összegyűjtik és hátraszállítják az alegységhez 
közel települt segélyhelyekre, vagy a települt egészségügyi zászlóaljhoz (önálló egészség
ügyi osztaghoz). 

A támadás folyamán a harckocsikban, páncélozott harcjárművekben nyújtanak első
segélyt a sebesültek részére, amely munkában részt vehet az egészségügyi tiszthelyettes 
is. Ha gyalogosan történik a támadás, akkor a század egészségügyi tiszthelyettes és a 
kijelölt sebesültvivők elsősegély után kihordják a harcmezőről a sebesülteket, elhelyezik 
őket sebesültgyűjtő fészkekben. 

A gépesített lövészzászlóaljak segélyhelye követi a zászlóalj harcrendjét, a súlyos 
sebesülteknek és betegeknek elsősegélyt, első szaksegélyt nyújt, elhelyezi őket fedezé
kekben, ahol bevátják hátraszállításukat a dandársegélyhelyre. A hadtest főcsapása irá
nyába támadó dandár a megerősítésül kapott kiürítőeszközöket a zászlóalj segélyhelyről 
( sebesültgyűjtő-fészkekből) való sérült kiürítés be vonja be. 

Tömegsérülési gócok kialakulása esetén a kialakult helyzet függvényében az első 
orvosi segély mértékét be kell szűkíteni és csak életmentő javallatok alapján avatkoznak 
be. Ebben az esetben törekedni kell a segélyhelyek gyors tehermentesítésére és a kelet
kezett sérültek végleges ellátási helyre történő szállítására. 

A hadtest támadó hadművelete folyamatos hadtápbiztosítása megköveteli a hadtesthadtáp 
megerősítését. A megerősítés mérve a helyzettől függően lehet: egy megerősített közúti 
komendánsszázad, két egészségügyi osztag, sebesültszállító gépkocsi raj, ill. szakasz, sza
korvosi csoport, járványügyi erők. A dandár támadó harca hadtápbiztosításának folya
matossága érdekében megerősíthető anyaggal ( elsősorban lőszerrel) megrakott gépjár
művekkel, egészségügyi kiürítő eszközökkel. 
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2. A gépesített hadttst (dandár) !'édelmi hadművelete (hatra) ha.ltápbiztosításának meg· 
szervezése. 

A hadtest (dandár) védelmi hadművelete (harca) hadtápbiztosításának rendjét, a 
hadtáp tevékenységének feszítettségét döntően meghatjrozza az, hogy a hadtest ( dan· 
dár) milyen körülmények között, a hadi tevékenységek melyik időszakában és milyen 
hadműveleti céllal megy át védelembe. Abban az esetben, ha a hadtest (dandár) a hadi· 
tevékenység kezdetén megy át védelembe, számolni kell azzal a körülménnyel, hogy a 
hadtest hadtápja egy-másfél napon keresztül önállóan fogja a központi bázisok anyag· 
készletére támaszkodva végrehajtani az alárendeltek hadtápbiztosításával kapcsolatos 
feladatokat, bevonva azokat a konkrét végrehajtásba, és csak ezen időszak után - a had· 
sereghadtáp mozgósítását követően - állhat be a „klasszikus" hadtápbiztosítási rendszer. 

Megint más sajátosságokkal valósul meg a hadtest (dandár) hadtáp biztosítása, ha a 
hadtest (dandár) az ellenség által mért atomcsapások következtében elszenvedett 
nagyarányú veszteségek hatására megy át védelembe. Ilyen körülmények között jelentős 
személyi·anyagi·hadtáptechnikai veszteségek keletkezhetnek, jelentősen lecsökkenhet a 
hadtest és alárendelt csapatok hadtápjai teljesítőképessége. Számolni kell a közlekedési 
hálózat nagyarányú rombolásával, szennyeződésével, az egészségügyi veszteségek pedig 
- előreláthatólag - felülmúlják az egészségügyi egységek és intézetek teljesítőképességét. 

A hadtápbiztosítási feladatok feszített végrehajtásával lehet számolni olyan esetben 
is, amikor a hadtest a támadó hadműTelet során az ellenség ellencsapásának elhárítása 
céljából, vagy más körülmények hatására megy át védelembe. Ebben az esetben a had· 
test és alárendeltjei had tápja támadó csoportosításban végzik tevékenységüket. Jellemző 
lehet, hogy a folyamatban levő ellátás vezetését és a védelmi hadművelet hadtápbiztosí· 
tásának megszervezését, a hadtápok áttelepítését, az anyagi készletek átcsoportosítását 
egy időben - párhuzamos munkával - kell végrehajtani. 

Olyan esetben, amikor a hadtest csapatai előre tervezetten, az ellenséggel nem köz· 
vetlen harcérintkezésbe mennek át a védelembe, eltérő körülmények jellemzik a hadtest 
(dandár) védelmi hadműveletének (harcának) hadtápbiztosítását. Ebben az esetben 
lehetőség van a hadtáp védelmi tevékenységhez alkalmazkodó felépítésére, az elrendelt 
készletek időbeni megalakítására és lépcsőzésére, a segélyhelyek tehermentesítésére és a 
hadtápvezetés rendszerének létrehozására. 

A korszerű fegyveres küzdelemben általánossá válik, hogy a hadtest csapatai össze· 
tett körülmények hatására (pl. a haditevékenységek első időszakában, a sikertelen talál· 
kozóütközet végén, jelentős veszteségeket szenvedve, az elért terepszakasz megtartá· 
�áért) mennek át védelembe. Mindezek hatására igen bonyolult hadtáphelyzet alakulhat 
ki, mely nagyban nehezíti a hadtápbiztosítás végrehajtását és a hadtesthadtáp egységei· 
nek, alegységeinek alkalmazását is. 

A hadtest (dandár) hadtápbiztosításának alapját a létrehozott védelmi csoportosítás min· 
den oldalú biztosításának időben történő végrehajtása, a hadtáp élet· és működőképességének fenn· 
tartása és megbízható tevékenységének folyamatossága képezi. 

A hadtest (dandár) hadtáp biztosítására létrehozott rendszernek minden körülmé· 
nyek között biztosítani kell: az ellenség támadásának irányában a védelem mélységébe 
betört ellenség szétverésének, a hadtest második lépcső ellenlökés végrehajtásának, a 
támadás felújításának, az adott esetben pedig a bekerítésben harcoló csapatoknak a 
megszakítás nélküli anyagi-egészségügyi és egyéb irányú biztosítását. 
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A hadtest védelmi hadműveletének ideiglenes jellegéből következően fontos köve
telmény, hogy a hadtest hadtápbiztosításának rendszere mindenkor legyen képes a védelmi had
művelet hadtápbiztosításán túl, azzal párhuzamosan, a támadásba való átmenet is annak sike
res folytatása hadtápbiztosítására is. 

a) A hadtesthadtáp felkészítése a védelmi hadművelet hadtápbiztosításának meg 
szervezése során kettős feladatot jelent. Egyrészt a hadtest hadtápszervezeteit képessé 
kell tenni a bonyolult és várhatóan többféle tevékenységet felölelő védelmi hadművelet 
hadtápbiztosítására, másrészt rendszerint vele párhuzamosan létre kell hozni a támadás 
felújítása hadtápbiztosításának feltételeit. Így tehát a felkészítés feladatai, a támadó had
műveletnél vázoltakhoz viszonyítva tartalmukban kibővülnek, összetettebbé válnak. A 
dandárhadtáp a védelmi harc hadtápbiztosításával párhuzamosan általában nem képes a 
támadáshoz szükséges feltételeket biztosítani, így előreláthatóan feladatként jelentkezik 
az anyagi készletek átcsoportosítása a fő feladatokat végrehajtókhoz, az egészségügyi 
szervezetek tehermentesítése és más konkrét felkészítési feladat végrehajtása is. 

b) A hadtest- (dandár-) hadtáp telepítésénél kiemelten figyelembe kell venni a 
megnőtt szélességi és mélységi kitetjedéseket, az ellenség betörésének várható irányait 
és pusztításának főbb objektumait, az ellencsapás (ellenlökés) tervezett irányait, vala
mint az élet- és működőképesség fenntartásának lehetőségeit és a várható manőverek 
végrehajtásának feltételeit. Mindezek megkövetelik a hadtest- ( dandár-) hadtáp 
nagyobb mélységben és kiterjedtebb szélességben történő elhelyezését, a széttagoltság 
érvényre juttatását, a hadtest- (dandár-) had tápok települési körletei műszaki berende
zettségének és álcázásának fokozását. A hadtest- ( dandár-) hadtáp csoportosítását egy 
változatban a védelmi hadművelet során a 2. sz. melléklet vázlata tartalmazza. 

A hadtesthadtáp csoportosítása a védelmi hadművelet Jelipítimek szerves részit képezi. 
Magában foglalja az erők és eszközök mélységben és szélességben létrehozott csoporto
sításait. 

A hadtest részére hadtápsáv kerül kijelölésre, melyet jobbról és balról a szomszé
dok közötti sávhatár, mélységben a hadsereg hadtápsáv elülső határa (60-70 km), az 
arcvonal felől az első lépcső dandárok ellátószázadai települési körleteinek elülső terep
szakasza határolja. 

A hadtesthadtáp sávjában létrehozott csoportosításnak a támadásnál vázoltakhoz 
viszonyítva sajátosságként jelentkezik, hogy az első lépcsőben védő csapatok hadtápbiz
tosítására kijelölt hadtáperők és -eszközök csoportja általában csak egy lépcsőben, véde
lem tengelyében települ a peremvonaltól 30-35 km-re. Állományába egészségügyi zász
lóalj vagy egészségügyi osztag és az első lépcső dandárok folyamatos hadtápbiztosításá
hoz feltétlenül szükséges anyagi eszközöket szállító alegységek tartoznak. 

A hadtest valamennyi harcászati magasabbegységét és egységét biztosító hadtáp
csoportosítás a peremvonaltól általában 50-60 km mélységben, a hadtest hadtápsáv hátsó 
határán települ. Állományába az ellátó ezred főerői, a megerősítésül kapott közúti 
komendáns erők tartoznak. A hadtesthadtáp tartalék kijelölésének elve, állománya alap
vetően megegyezik a támadásnál kifejtettekkel. 

A hadtest ellencsapását végrehajtó csapatok hadtápbiztosítására a hadtesthadtáp 
második lépcsőjéből szükség esetén, a hadtáp tartalékból külön csoportot kell kijelölni a 
feltöltéshez szükséges anyagi eszközökkel. 
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A dandárhadtáp felépítése (lépcsőzése) alapvetően megegyezik a támadóharc 
során leírtakkal, figyelembe véve a harcrend mélységi lépcsőzését, a dandárhadtáp is 
mélyebben, a harcrend mögött települ. 

A dandársegélyhely, a szállító eszközök egy része a szükséges anyagokkal ( dandár
hadtáp első lépcső) - elsősorban lőszerekkel -, valamint az ellátó szakasz kijelölt állo
mánya rendszerint a dandár harcrendje mögött, a peremvonaltól 20 km-ig települ. 

A dandársegélyhely a dandár után-, hátraszállitási útvonala közelében olyan helyen 
települ, ahol biztosítva van a természetes álcázás és fedés. Az ellátó század és a hadtáp
vezetési pont a dandár harcrendje mögött, az arcvonaltól (peremvonaltól) 30-35 km 
távolságra települ. 

Amikor a dandár a hadtest második lépcsőjében véd, vagy tartalékban van, akkor a 
hadtáp alegységei egy körletben települnek a harcrend mögött 3-5 km távolságra. 

A hadtest- (dandár-) hadtáp telepítésének sajátossága, hogy a hadtest (dandár) 
védelmi hadműveletének (harcának) időszakában tartalék körleteket kell kijelölni, 
melyeket a hadművelet (harc) előkészítésének időszakában célszerű felderíteni és elfog
lalásukat megtervezni. 

A védelmi hadművelet (harc) során a hadtest- ( dandár-) hadtáp áttelepülésére abban az 
esetben kerit'fhet sor, ha a csapatok csoportosítása. megváltozott, ha az ellenség felfedte a települési 
körletek helyét, vagy a betörés, illetve bekerítés veszélyezteti a hadtesthadtáp működését. 

A hadtáp manőverét a csapatok manővereivel szoros összhangban, az ellátandó 
csapatok hadtápbiztosítása folyamatos végrehajtásának elsődlegességét figyelembe véve 
kell megtervezni. 

c) A hadtest folyamatos hadtápbiztosításának végrehajtása érdekében - a megerő
sítésként kapott közúti komendáns erők a hadtest műszaki erőinek szükséges mérvű 
bevonásával - első lépcső dandáronként egy-egy, de legalább két gépkocsi utat kell kije
lölni és berendezni az ellátó ezred körletéből a hadtest tüzérség tüzelőállásainak vona
láig, valamint a rakétaosztály körletébe. 

A hadtestharántutat az első lépcső dandárok segélyhelyei települési körlete vonalá
ban kell kijelölni és fenntartani. A védelmi hadművelet időszakában ki kell jelölni és 
szükség esetén berendezni a tartalékkörletek megközelítési útvonalait. Kiemelt figyel
met kell fordítani az utak műtárgyainak őrzésére és védelmére, amelynek végrehajtásá 
hoz a hadtest állományából műszaki és összfegyvernemi erőket kell kijelölni. 

Védelemben a dandár folyamatos anyagi biztosítása a hadtápalegység manővere 
végrehajtása érdekében a támadásnál rögzített elveknek megfelelően kerül kijelölésre a 
dandár után- és hátraszállitási úthálózata. 

d) A védelmi hadművelet (harc) kimenetelét döntően meghatározó anyagi bizto
sítás alapvetően függ : az ellenség várható csoportosításától, a hadtest (dandár) állomá
nyától, a hadművelet jellegétől és időtartamától, valamint az alkalmazott fegyverfajták
tól. A védelmi hadművelet anyagi szükséglete magában foglalja: 

- a hadművelet (harc) előkészítéséhez és megvívásához; 
- a támadásba való átmenet biztosításához; 
- a hadművelet (harc) során keletkező veszteség pótlásához; 
- a hadművelet (harc) végére elrendelt készletek megalakításához szükséges 

anyagi eszközöket. 
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A hadtest részére a hadsereg által engedélyezett fogyasztási normákat le kell bon
tani napokra és azt az alárendelt csapatok részére naponta meghatározni. 

A hadtest alárendeltjei ellátásának rendjét és sorrendjét, szükség szerint az ellátó 
ezred raktári készleteinek csapatokhoz lépcsőzését megalapozott számvetések alapján 
kell meghatározni. Kiegészítő készleteket - a hadtest alárendeltjeinél - elsősorban 
lőszerből, műszaki és egészségügyi anyagból célszerű létrehozni. Az anyagi biztosítás 
feladatainak végrehajtása során sajátosságként jelentkezik, hogy a készletek egy részét 
fölare is kell rakni. 

A készletek földrerakására hozott döntésnél minden esetben mérlegelni kell, hogy 
mennyiben sikerül a védők harcához minél nagyobb készleteket felhalmozni, illetve 
mennyiben áll fenn a veszély szükségtelenül nagy készletek lépcsőzése, felhalmozása 
esetén arra, hogy a betört ellenség birtokába kerülnek azok. Ezért alapelvként kell 
kezelni, hogy földre csak a legszükségesebb mértékben, elsősorban a tüzelőállások köze
lében lehet rakni. Ezen kívül szükséges mértékben a hadtest hadtápsávjának hátsó hatá
rán lehet földön felhalmozni készleteket. Mindkét esetben állandóan készenlétben kell 
lenni azok mobilizálására és a veszélyeztetett irányokból való elszállításukhoz. 

A hosszabb ideig tartó azonos helyen tartózkodás, az ellenség által már ismert 
területeken való működés, továbbá a védelem kulcsfontosságú helyeire gyakorolt ellen
séges ráhatás megnehezíti az ivóvíz-szükségletek kitermelését, továbbá vele a hadtest 
csapatai rendszeres ellátását. Bonyolult feladatot jelent a vízlelőhelyek megóvása a szeny
nyezéstől, fertőzéstől. Éppen ezért a hadtest védelmi hadművelete során kiemelt felada
tot jelent a vízkitermelőhelyek gondos álcázása, megbízható őrzése-védelme. Minden 
körülmények között fel kell deríteni tartalék vízlelőhelyeket és szükség esetén be is kell 
azokat rendezni. 

A hadtest védelmi hadművelete során napi átlagban 2000-2500 tonna anyag szállítása 
válhat szükségessé, vele párhuzamosan a hátraszállítási feladat meghaladhatja 100-200 
kocsirakományt is. Mindez megköveteli a szállítás elvének betartása mellett az után- és 
hátraszállítási feladatok végrehajtásában a hadtest alárendelt csapatai szállító eszközeinek 
a bevonását is. Előtérbe kerülnek ez esetben is a tagozat kihagyással végzett szállítások, 
az anyagok kocsicserés átadása. 

A hadtest védelmi hadműveletében reálisan számolni kell, hogy az anyagi eszkö
zök pótlására a hadtest részére kirakóállomásra vagy kirakó kikötőre is kerülhet anyag 
kiszállításra. Ezen anyagi készletek átvételét, elosztását és elszállítását úgy kell megszer
vezni, hogy az első lépcső dandárok részére a hadtest szállítóeszközeivel kerüljön a kiszállítás 
végrehajtásra, míg a többi alárendeltet vételeztetéssel kell feltölteni. 

A szállítások tervezésénél számolni kell arra, hogy a lehetőségekhez mérten szállító
kapacitásból tartalékot is képezzünk és zároljuk lőszerrel, műszaki anyaggal, üzemanyagok
kal megrakottan. 

A hadtest első lépcsőjében védő dandár védelmi harca során naponta átlagosan 
550-600 tonna anyag utánszállítása válik szükségessé. A szállítások végrehajtásának elve 
megegyezik a támadásnál leírtakkal. A hadtest második lépcsőjében védő dandár anyagi 
biztosításánál megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az elrendelt készletek állandó 
szintentartására, ellenlökés végrehajtása esetén pedig a szükséges kiegészítő készletek 
lebiztosítására. 
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A védelmi harc megszervezése időszakában előtérbe kerül a dandár szállító eszkö
zeinek hadtest érdekű feladatok végrehajtásába való bevonása, ebből fakadóan a dandár
érdekű szállítások végrehajtásában nagyobb mértékben kerülnek a zászlóalj szállító esz
közei igénybevételre. 

A hadtest védelmi hadművelete megbízható hadtápbiztosítása érdekében a hadsereghadtáp 
állományából célszerű megerősíteni egy-két egészségügyi osztaggal, sebesültszállító gépkocsirajjal, 
szakorvosi csoporttal és járványügyi erőkkel. 

A gépesített hadtest védelmi hadművelete során is számolni kell azzal, hogy a hadtest állo
mánya koalíciós lesz. A hadtest állományába megerősítésül adott más nemzetiségű csapa
tok ellátását közvetlenül a hadsereg-ellátódandárhoz kikülönített front raktárrészlegből 
kell a speciális anyagok (MN-ben nem rendszeresített) tekintetében megvalósítani, míg 
általános anyagellátásuk a hadsereg és hadtest erőivel és eszközeivel is megvalósulhat. 
Egyes esetekben a megerősítő erők ellátása közvetlenül a front által részükre adott 
megerősítő hadtáperőkkel és -eszközökkel is megvalósulhat. Egészségügyi ellátásukat a 
területi ellátás elveinek megfelelően a saját, valamint a hadtest és megerősítő egészség
ügyi erők végzik. 

e) A sebesültek és sérültek védelmi hadműveletben egyenetlenül keletkeznek, különösen a 
tömegpusztító fegyverek alkalmazására történő áttérés, illetve azokkal mért csapások, a 
védelembe való átmenet, az ellencsapások elhárításának és a betört ellenség visszaveré
sének, a támadás felújításának időszakaiban kell számítani egy időben több tömegsérü
lési góc kialakulásával. A védelmi hadművelet során naponta hagyományos eszközöktől 
3-4%, tömegpusztító eszközöktől 8-10% egészségügyi veszteség keletkezése várható. 

A dandár védelmi harca során tömegpusztító eszközök alkalmazásának viszonyai 
között 24-25%, csak hagyományos fegyverek alkalmazásának viszonyai között 12-22% 
egészségügyi veszteséggel kell számolni. 

Az egészségügyi biztosítás rendszabályainak foganatosítása során megkülönböztetett 
figyelmet kell fordítani a sérültek arcvonalból való mentésének, gyors hátraszállításának megszer
vezésére. Biztosítani kell a települt dandársegélyhely szükség esetén megvalósítandó 
manőverét. 

A hadtest védelmi hadműveletének egészségügyi biztosításában sajátosságként 
jelentkezik, hogy a sérültáramlás átkapcsolása érdekében az első lépcső hadtestek 
mögött a peremvonaltól 30-40 km mélységben hadtestenként egy egészségügyi osztag 
erőivel telepíthető a szakorvosi segély második lépcsője. 

A védelmi harc dinamikájának függvényében a segélynyújtás mérvének eksztrém 
módon történő beszűkítésével kell számolni. A sérültek kiürítésében esetenként a 

"magamtól" való kiürítés elvét is alkalmazzuk, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a csa
pat a saját segélyhelyéről szállítja a következő egészségügyi ellátási tagozatig sérültjeit. 

A honi területen folytatott védelmi .hadművelet során az egészségügyi zászlóaljak
ról, osztagokról a stacionér kórházakra épülő vegyes kórházbázisokra a hadsereg és a 
központhadtáp előretolt lépcső kiürítő eszközeivel valósítjuk meg a sérültek kiürítését. 

A hadtest (dandár) védelmi hadműveletének (harcának) megvívása során a csapa
tok huzamosabb ideig egy helyben való tartózkodása miatt megnő a közegészségügyi és jár
ványügyi tevékenység jelentősége is. 
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3. A hadtest (dandár) támadó és védelmi hadművelete (harca) hadtápbiztosításának ter
vezése, a végrehajtás vezetése. 

A hadtest (dandár) hadművelete (harca) hadtáp biztosítása tervezésének alapját a 
hadsereg- (hadtest-) parancsnok hadtápparancsának kivonata (parancsnok hadtáphe
lyettes intézkedése), a hadtest- ( dandár-) parancsnok elhatározása és a hadtápbiztosítás 
megsze!'Vezésére vonatkozó utasításai, a hadtest- ( dandár-) hadtáp helyzete, lehetőségei 
képezi. 

A parancsnok hadtáphelyettes munkarendje a parancsnok által meghatározott munka
rendhez igazodik. A hadtápbiztosítás tervezése alapvetően a hadtest (dandár) hadtápve
zetési ponton történik, de a parancsnok hadtáphelyettes szűk, operatív csoporttal általá
ban a harcállásponton hozza meg elhatározását és tesz jelentést a parancsnoknak -
annak utasításának megfelelően - az elhatározás meghozatalához szükséges kérdések
ben. Ebből a célból a parancsnok hadtáphelyettes tisztázza a kapott feladatot és helyzet
megítélést végez. 

A feladattisztázás során alapvető követelmény, hogy a hadtest- ( dandár-) parancs
nok hadtáphelyettes megértse az elöljáró tagozatparancsnok hadtáphelyettesnek a had
tápbiztosítással kapcsolatos elhatározását, tisztázza, mikor és milyen anyagi készletekkel 
kell rendelkezni, milyen bázisokról és milyen sorrendben történik a hadművelet (harc) 
előkészítése és annak megvívása során a hadtest (dandár) ellátása, milyen feladatokat 
kell a hadsereg (hadtest) érdekében a hadtest (dandár) erőivel és eszközeivel végrehaj
tani. 

A feladattisztázás eredményeként meg kell fogalmazódnia azoknak az alapvető 
feladatoknak, amelyek alapjaiban befolyásolják a hadtest (dandár) hadtápbiztosítását és 
kiadáshoz elő kell készíteni a tervező-, szervező munka, illetve a konkrét előkészítő 
tevékenység beindítását meghatározó előzetes intézkedéseket. 

A parancsnok követelményei és a feladattisztázás eredményének összegzése, vala
mint a hadtest- ( dandár-) hadtáp tényleges helyzetének reális megítélése alapján kerül 
kidolgozásra a parancsnok hadtáphelyettes elhatározása, melynek jóváhagyása után kerül
nek kiadásra az alárendeltek részére az előzetes intézkedések. 

Az előzetes intézkedéseket rendszerint szóban vagy híradó eszközök alkalmazásával 
kell kiadni. Tartalma a konkrét helyzettől függ, egy változatban a következő lehet: 

- a hadtest- (dandár-) hadtáp csoportosítása, települése, áttelepülésének iránya; 
- az után- és hátraszállítási utak vonalvezetése; 
- készletképzés, az üzemanyag-fogyasztási normák; 
- a hadművelet (harc) előkészítése időszakában végrehajtandó szállítások rendje; 
- várható egészségügyi veszteség, egészségügyi megerősítés mérve, ideje ( csak 

hadtestnél); 
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- a hadtápkészenlét ideje. 

A parancsnok hadtáphelyettes elhatározásában meghatározza: 

- a hadművelet (harc) hadtápbiztosításnak elgondolását; 
- a hadtest (dandár) hadtáp biztosítási feladatait, végrehajtásának rendjét; 
- a hadtáp-együttműködés és a hadtáp-harcbiztosítás fő kérdéseit; 
- a hadtápvezetés megszervezésének alapjait. 



A parancsnok hadtáphelyettes elhatározásának alapját a hadtápbiztosítás elgondo
lása képezi, amely tartalmazza: a hadtáp fő erőkifejtése összpontosításának irányát; az 
alapvető hadtápbiztosítási feladatok megoldásának módjait és követelményeit; a had
tápegységek és -alegységek felépítésének és áttelepítésének rendjét, az után- és hátraszál
litási utak számát, vonalvezetését és meghosszabbításuk irányát. 

Az eddig végrehajtott feladatokról, a hadtest- ( dandár-) parancsnok elhatározásának 
linyegéről az operatív csoport rendszeresen tájékoztatja a hadtápvezetési pontot, ahol a hadtápfő
nök helyettes vezetésével, párhuzamosan az operatív csoporttal, megkezdik a konkrét, 
részletes tervezőmunkát. 

Az operatív csoport visszaérkezése után a hadtáphelyettes követelményeinek meg
határozását a törzstájékoztatón kell megvalósítani. 

A törzstájékoztató megtartása után veszi kezdetét a helyzetmegítélés, amelynek alap
vető funkciója a hadtápbiztosítási feladatok megoldása legcélszerűbb módjának kivá
lasztása, a hadtáp működési rendjének meghatározása. 

A helyzetmegítélés során a hadtest- (dandár-) parancsnok hadtáphelyettes tanulmányozza: 
- a szervezetszerű és a megerősítésül kapott hadtápszervezetek helyzetét, állapotát, 

teljesítőképességét; 
- az anyagi eszközökkel való ellátottságot, az elöljáró által biztosított anyagi kész

leteket és beérkezésük idejét, a fogyasztási normákat, a készletek képzését és célszerű 
lépcsőzését, a hadművelet és harctevékenység alatti folyamatos ellátás követelményét és 
lehetőségét, az alkalmazható feltöltési módokat; 

- az anyagi eszközök szállítása végrehajtásának, a rakodóerő, -eszköz szükségletet 
és biztosításuk lehetőségeit; 

- a hadtáptechnikai eszközök várható veszteségeit és helyreállításuk lehetőségeit; 
- az után- és hátraszállításra tervezett utak állapotát, a hadtáp elhelyezésére, telepí-

tésére alkalmas körleteket; 
- az ellenség lehetséges behatásának mérvét, következményeit, a hadtápegységek 

és -alegységek teljesítményére, utakra, települési, elhelyezési körletekre; 
- a vegyi-, sugár- és bakteriológiai helyzetet; 
- a tevékenységi sáv gazdasági lehetőségeit és felhasználását; 
- a terep, az időjárás és évszak befolyását a hadtáp tevékenységére, a hadtápegysé-

gek, -alegységek alkalmazására. 

A helyzet tanulmányozásának eredményeként a parancsnok hadtáphelyettese, illetve a szol
gálatiág f őnökö'k állapítsák meg, milyen lehetőségei vannak a hadtápnak a csapatok ellátására a 
hadművelet (harc) előkészítésekor, és annak folyamán milyen feltételek között kell működnie, és a 
feladat végrehajtása érdekében milyen rendszabályokat kell foganatosítani. 

A hadtest- (dandár-) parancsnok elhatározása, a hadtáp biztosítással kapcsolatos 
utasításainak megfelelően - együttműködésben a fegyverzet-technikai helyettessel és a 
fegyvernemi főnökökkel - kerül a hadtápbiztosítás megszervezésének terve kidolgo
zásra. 

A hadtápbiztosítás megszervezésének tervét a parancsnok hadtáphelyettes irányításával a 
hadtáptörzs készíti el, rendszerint térképen, szöveges kiegészítéssel. A tervet egyeztetni 
kell a törzzsel. Aláírja a törzsfőnök, a parancsnok hadtáphelyettes, jóváhagyja a parancs
nok. 

35 



A hadtápbiztosítás megszervezésének terve a parancsnok hadtáphelyettes elhatáro
zása végrehajtásának részletes kidolgozói okmánya, felöleli az adott kötelék számára sza
bott feladat teljes időtartamát. Hadtest esetében a hadműveleti feladat egészére általá
ban, a közelebbi feladatig részletesen, az első napra teljes részletességgel kerül kidolgo
zásra. A dandár ( ezred) esetében egy napra teljes részletességgel és közelebbi, távolabbi 
feladat bontásban készül (3. sz. melléklet). 

A térkép áltakíban a következőket tartalmazza: 

- a sávhatárokat, a peremvonalat, a feladatokat, a hadművelet, harc méreteit, az 
ütközetbe vetés (harcbavetés ), az ellencsapás (ellenlökés), feltöltés terepszakaszait, til
tott körleteket, a vezetési pontokat, valamint az ellenségről olyan adatokat, amelyek a 
hadtápbiztosításra befolyást gyakorolnak; 

- az elöljáró hadtáp-magasabbegységek (-alegységek) települési körletét, kijelölt 
ellátási bázisát, útvonalakat; 

- a saját had tápegységek, -alegységek települési ( elhelyezési) körleteit a megindulási 
helyzetben, és áttelepítésük rendjét a hadművelet, harc időszakában; 

- az után- és hátraszállitási utakat, azok továbbfejlesztésének irányát, valamint az 
előkészítésre és fenntartásukra kijelölt erőket és eszközöket, diszpécser pontokat; 

- az alárendelt csapatok hadtápjainak és hadtápvezetési pontjainak települési 
( elhelyezési) körleteit a megindulási helyzetben, és áttelepülésük rendjét, településük 
vonalait a harcnap során; 

- találkozási pontokat, anyagátadó helyeket; 
- a csapatok, alegységek tömeges (komplex) feltöltésének körleteit, kijelölt erőket 

és eszközöket; 
- az egészségügyi egységek és alegységek alkalmazásának rendjét, a sérültek és 

betegek hátraszállitásának megszervezését; 
- a hadtápbiztosítás legfontosabb mutatóit; 
- a saját hadtápvezetési pont települési helyét, idejét, áttelepülési helyét, idejét. 

A szöveges melléklet áltakínos tartalma: 

- a hadtápbiztosítás feladatai (mennyiségi mutatókkal kifejezve); 
- elgondolás a hadtápbiztosítás feladatainak végrehajtására; 
- a hadtáp állománya és csoportosítása (megoszlási arányai); 
- számvetések a csapatok anyagi biztosítására, szállítására, egészségügyi biztosítá-

sára, a csapatok, alegységek tömeges (komplex) feltöltés végrehajtására, vízellátásra; 
- a hadtáp szaktechnikai biztosításának rendje; 
- a hadtáp harcbiztosításának rendszabályai; 
- a hadtáphíradás megszervezése; 
- esetenként más kérdések ( utalások rendje, megelőző egészségügyi rendszabá-

lyok). 

A suimvetések és egyéb harci okmányok elkészítésére széleskörűen alkalmazni kell a rendel
kezésre álló suimítástechnikai eszközök gépi programjait. 

A parancsnok hadtáphelyettesnek alárendelt szolgálatiág főnökök rendszerint tér
képen, szöveges melléklettel dolgozzák ki saját szolgálati águkra vonatkozóan az ellátási 
(biztosítási) terveiket, illetve számvetéseiket. A terveket a parancsnok hadtáphelyettes 
hagyja jóvá. 

36 



A hadtápbiztosítás feladatait hadtápparancsban kell rögzíteni, amely átfogja az elő
készítő időszakot és a hadművelet (harctevékenység) teljes időszakát. 

Az alárendelt hadtápszervezetck feladatait rendszerint egy harcnapra kell meghatá
rozni. A hadművelet (harctevékenység) megszervezésekor készült hadtápparancsból az 
alárendeltek kivonatot kapnak, a hadművelet (harctevékenység) folyamán pedig had
tápintézkedések kerülnek kiadásra. A hadtápintézkedést a parancsnok hadtáphelyettes adja 
ki a hadtápbiztosítás hatáskörébe tartozó kérdésekben. 

A hadtápintézkedis általában tartalmazza: 

Az első pontban: a hadtáp fő erőkifejtése összpontosításának irányát. 
A második pontban: hadtápegységek, -alegységek felépítését és áttelepítését, a ren

delkezésre álló anyagi forrásokat. 
A harmadik pontban: az után- és hátraszállitási utakat, azok meghosszabbítását és 

kiszolgálásukra kijelölt erőket. 
A negyedik pontban: a csapatok hadtápbiztosítási feladatait alárendeltekként és a 

biztosítás fő feladatai szerint. A hadtápbiztosítási feladatoknál meg kell határozni: 
- az anyagi biztosításban: a készletképzés rendjét és határidőit, a fogyasztási nor

mákat, az anyagi eszközök utánszállitásának megszervezését; a vízbiztosítás feladatait, a 
csoportos feltöltések idejét, körleteit és feladatait, a katonai kereskedelmi ellátás és szol
gáltatások alapvető kérdéseit, a felesleges anyagok, zsákmányanyagok összegyűjtésének 
és hátraszállitásának rendjét; 

- az egészségügyi biztosításban: a segélynyújtás terjedelmét, a sérültek és betegek 
hátraszállitásának rendjét, a közegészségügyi és járványvédelmi feladatokat, a csapatok 
tömegpusztító fegyverek elleni védelme érdekében foganatosítandó egészségügyi rend
szabályokat; 

- a hadtáp szaktechnikai biztosításban: az üzemeltetés és felkészítés rendszabá
lyait, a helyszínen meg nem javítható hadtáptechnikai eszközök hátraszállitásának, javí
tásának és pótlásának rendjét; 

- az alárendelt csapatok hadtáperőkkel és -eszközökkel való megerősítésének 
rendjét. 

Az ötödik pontban: a hadtápegységek és -alegységek harcbiztosítási feladatait, a 
bevont erőket és eszközöket. 

A hatodik pontban: a hadtáp készenlét idejét. 
A hetedik pontban: a hadtápvezetési pont települési helyét és időpontját, áttelepü

lésének irányát, a hadtápvezetés átvételét és a jelentések rendjét. 
A hadtápintézkedést a parancsnok hadtáphelyettes írja alá. 
A hadtápparancsot a parancsnok hadtáphelyettes készíti a parancsnok fegyverzeti 

és technikai helyettes, az érintett fegyvernemi és szolgálatiág főnökök bevonásával, vagy 
velük együttesen; aláírja a parancsnok, a törzsfőnök és a parancsnok hadtáphelyettes. 

A hadtáp-együttműködést a csapatok hadtápbiztosítása során végzendő tevékeny
ségek, feladatok, az abban részt vevő erők, a végrehajtás helye, ideje és módszere sze
rinti összehangolása céljából a parancsnok hadtáphelyettes szervezi meg. A hadtest
( dandár-) had tápban elsősorban az ellátandó csapatok és a hadtáp közötti, illetve a saját 
és az alárendelt hadtáptagozat hadtápszervezetei között kell együttműködést megszer
vezni. Egyes fontos kérdésekben a parancsnok szabályozza az együttműködés alapvető 
kérdéseit ( tömeges és komplex feltöltés, második lépcső ütközetbe-, harcbavetésének 
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hadtápbiztosítása, atomcsapások következményeinek felszámolása, a hadtápegységek, 
·alegységek manővere). 

Az együttműködés megszervezése során a hadtáphelyettes győződjön meg arról, 
hogy az alárendeltek helyesen értik-e a csapatok tevékenységével összhangban, ütemen· 
ként megszabott hadtápfeladatok végrehajtásának rendjét, módszerét. 

A hadtápvezetést a parancsnoknak a vezetés rmdjére vonatkozó intézkedése alapján a 
parancsnok hadtáphelyettes elhatározása és utasításai szerint a hadtáptörzsf ónók (hadműveleti 
főtiszt) szervezi meg. Általános tartalma: 

- a hadtápvezetési pont települése, áttelepülése, működésrendje; 
- a hadtáp vezetőszervek csoportosítása, munkarendje, a munkacsoportok, össze-

kötő tisztek, operatív csoportok kijelölése; 
- a hadtáp összeköttetés és híradás rendje, védelme, a rejtett vezetés rendszabá· 

lyai; 
- feladatok, jelentések továbbításának és ügyvitelének a rendje; 
- a közvetlen alárendelt hadtápegységek és -alegységek vezetési pontjai működési 

helyének kijelölése; 
- a hadtápvezetés - a hadtápvezetési pont kiesése esetén történő - átvételének 

rendszabályai; 
- a hadtápvezetési pont műszaki berendezése, őrzés-védelme. 
Az alárendeltekhez a parancsnok hadtáphelyettes a szükséges szakállománnyal sze

mélyesen szálljon ki segítő ellenőrzés céljából. Az ellenőrzés tetjedjen ki: az alöljárói 
hadtápintézkedés (hadtápparancs) helyes értelmezésére, a parancsnok hadtáphelyettes
nek a parancsnok elhatározásához tett jelentése megalapozottságára, a hadtápbiztosítás 
megszervezése ( alkalmazási terv) és az alárendeltek részére megszabott feladat tartal· 
mára, azok összhangjára; a hadtápvezetési pont követelmények szerinti működésére, az 
együttműködés megszervezésére, fenntartására, a hadtápegységek, ·alegységek szakfel
adatainak szervezett végzésére, a hadtáp készenlét időbeni elérésére. 

A parancsnok hadtáphelyettes, a hadtáptörzs köteles időben jelenteni az elöljáró
nak: a feladatok vételét, a hadtápbiztosításra hozott elhatározást (helyi ellenőrzéskor), a 
hadtápcsapatokra mért tömegpusztító csapások következményeit, a hadtáphelyzet éles 
változatait, a feladatok végrehajtását, a hadtáp készenlét elérését. 

A parancsnok hadtáphelyettes a megszabott határidőre hadtáp ósszefog/aló jelentést 
(hadtápjelentést), a szolgálatiág vezetők pedig saját szolgálati águkra vonatkozóan jelen· 
tést tetjesszenek fel a szakmai elöljárónak. 

A hadtáp összefog/aló jelentés (hadtápjelentés) általában tartalmazza: 

- a had tápegységek és -alegységek települési ( elhelyezési) körleteit; 
- a berendezett után· és hátraszállítási utakat, azok állapotát; 
- az üzemanyag, élelem, ruházati, egészségügyi anyaggal való ellátottságot számve-

tési egységekben (beérkezett, fogyott, vao); 
- a szállítóeszközök mennyiségét és állapotát; 
- a sérültek és betegek számát (beérkezett, visszatér a csapathoz, hátraszállítva, 

segélyhelyen van, hátraszállításra vár); 
- veszteségeket; 
- zsákmányanyagokat; 
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- egyéb jelentéseket; 
- kérelmeket; 
- következtetéseket. 
A helyzettől függően tartalmazhatja még a hadtáp személyi állománya által elszen

vedett sugáradagot, a szennyezett anyagi eszközöket, a magas sugárszintű körzeteket és 
útszakaszokat, valamint egyéb aktuális adatokat. 

A hadtáp összefoglaló jelentések (hadtápjelentések) rendszerint írásban, meghatá
rozott formai felépítésben készülnek, de lehetnek szóbeliek, illetve eljuttathatók az 
automatizált vezetés eszközein is. 

A hadtáp és a fegyverzet-technikai biztosítás vezetésének megvalósítása érdekében 
hadtest- (dandár-) hadtáp vezetési pontot kell telepíteni, olyan körletben, ahonnan megfe
lelő összeköttetés biztosítható a hadtest (dandár) harcállásponttal, az alárendelt dandá
rok, egységek hadtápvezetési pontjaival (zászlóalj parancsnokokkal) és kedvező lehető
ség biztosított a hadtest- ( dandár-) hadtáp és technikai biztosító szervezetek folyama
tos, megbízható vezetéséhez. 

A hadtest támadó hadműveletében telepíteni kell: 

- a hadtest hadtápvezetési pontot a hadtest harcálláspont tengelyében az arcvonal
tól 30-45 km-re; 

- ellátó ezred előretolt vezetési pontot a hadtesthadtáp első lépcső vezetésére az 
arcvonaltól 20-25 km távolságra. Erre a vezetési pontra a hadtest hadtáptörzsből szűk 
operatív csoportot célszerű kijelölni; 

- az ellátóezred vezetési pontját az ezred fő erőinek körletében a peremvonaltól 
30-45 km távolságra. 

A dandár támadó harcában a dandár hadtápvezetési pont a dandár ellátószázad 
települési körletében a peremvonaltól 15-20 km mélységben települ. 

A hadtest védelmi hadműveletében telepíteni kell: 

- a hadtesthadtáp vezetési pontot az ellátóezred fő erőinek települési körletében, a 
peremvonaltól 50-60 km mélységben; 

- az ellátóezred előretolt vezetési pontot a hadtesthadtáp első lépcső vezetésére, a 
peremvonaltól 30-35 km távolságban; 

- az ellátóezred vezetési pontot a hadtesthadtáp vezetési pont közelében ( 4-6 
km) az ezred főerőinek vezetésére a tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásának 
irányítására kell telepíteni. A dandárhadtáp vezetési pont a peremvonaltól 30-35 km-re 
települ. 

Az összfegyvernemi, hadműveleti helyzetben beállt változásokra való gyors reagálás megkö
veteli operatív csoportok, illetve iránytisztek kiküldését. Ezen időszakos vezetési csoportok 
kikülönítését minden esetben a konkrét helyzet függvényében kell megvalósítani. Ope
ratív csoportot kell kikülöníteni a hadtest harcálláspontra, a hadtesthadtáp előretolt 
lépcső vezetésére, valamint minden olyan esetben és helyre, ahol és amikor a hadtápbiz
tosítási feladatok végrehajtása döntően befolyásolhatja a hadtest támadó, illetve védelmi 
hadműveletének menetét és kimenetelét. Összekötő tiszteket kell küldeni a hadsereg 
hadtápvezetési pontjára a megerősítő szövetséges csapatok hadtápvezetési pontjaira, az 
együttműködési feladatok konkretizálása érdekében, valamint a hadsereg által a hadtest 
érdekében működtetett kirakóállomásokra és kikötőbe. Védelmi hadműveletben ezen 
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kívül a szomszédos hadtest hadtápvezetési pontjára, amennyiben a hadtápbiztosítás 
végrehajtása során együttműködési feladatok merülnek fel. 

A dandárnál általában - a hadtestparancsnok hadtáphelyettes intézkedésének meg 
felelően - csak összekötő tisztet kell küldeni a hadtest hadtápvezetési pontjára. 

A tanulmányban leírtakkal nem volt célom a hadtáp megszervezésének bonyolult 
rendszerét átfogóan elemezni és gyakorlati módszert adni a végrehajtáshoz, ezért csak a 
hadtest (dandár) támadó és védelmi hadművelete (harca) hadtápbiztosítása megszerve
zésének fő kérdéseit foglaltam össze. A csapathadtáp szabályzat, valamint a kapcsolódó 
szolgálatfónökségi háborús utasítások előírásainak alkotó alkalmazásával kell a hadtest 
(dandár) hadtáp biztosítását megszervezni és feladatait végrehajtani. 

( A mellékletek a folyóirat végén találhatók!) 
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