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A hadtest elsö támadó és a védelmi hadműveletei 

közlekedési biztosítása tervezésének, szervezésének 

és vezetésének alapjai 

Sáfár Bálint ezredes 

A hadtest hadműveletei hadtápbiztosítása, ezen belül közlekedési biztosítása az 
elöljáró tagozatok erői és eszközei együttes alkalmazásával, valamint a hadtesthadtáp 
saját erőivel valósítható meg. 

Az elöljáró tagozatok eszközeihez sorolhatók a vasúti, vízi és légi szállítási ágaza
tok, közúti komendáns, illetve azok a gépkocsiszállitó erők, amelyekkel az elöljáró tago
zatok a hadtesthadtápnak támogatást nyújtanak az anyagok utánszállítása, illetve a hát
raszállítások (kiürítés) során. Az elöljáró saját eszközeivel megerősítheti a hadtesthadtápot. 
A megerősítés az adott időszakra teljes körű alárendeltséget jelent. Ezt a módot célszerű 
alkalmazni a vasúti biztosítás hadtestszintú feladatai megoldásánál. 

A hadtest hadműveletei során alapvető szállítási ágazatnak a gépkocsiszállítás tekinthető. 
Ugyanakkor a hadtest első támadó hadművelete kezdeti időszakában (1-3. nap), vagy 
az első védelmi hadműveletében lehetőség van a vasúti szállításra - a hadtestellátó-ezred 
körletéig - a vasút működőképességének függvényében. A vasúti szállítások érdekében a 
hadtest részére kirakókörletet (3-4 kirakóállomással, védelmi hadműveletben e�en kívül 
a manővert és álcázást biztosító további 3-4 tartalék kirakóállomással) célszerű kijelölni. 

A kirakóállomásokat célszerű „szakosítani" - üzemanyag, lőszer és egyéb anyag ki
adására kijelölni -, azok eltérő r�odási techno!ógiája és a szállítás-szervezés miatt. 

A kirakókörleteket (-állomásokat) az elöljáró intézkedése szerint a hadtest-ellátó
ezrede, vagy az elöljáró tagozat erői ( ellátódandárai) rendezhetik be és üzemeltetik az 
elöljáró hadtápintézkedésében meghatározott katonai közlekedési szervvel együttmű
ködésben. A kirakókörlet berendezése magába foglalja a rakodási technológia biztosí
tása mellett a körlet forgalmának megszervezését is. Egy vasúti szállítmányban 5-600 t 
anyaggal kell számolni. 1 

1 Az illetékes anyagnemfelelós szolgálatnak és a közlekedési szolgálatnak együttesen kell biztosítani 
olyan vasúti szállítmányok kialakítását (a korábban széttelepített egynemű szállítmányok átrendezésével), ame· 
lyekbe az ellátási kiszabatoknak megfelelő anyagok kerülnek, pl. ugyes lószen;onat legyen beállítva a kirakóállo· 
másra. 
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A hadművelet egyes időszakaiban és meghatározott irányban lehetőség van vízi 
szállításra a hadtest szállítóeszközei által elérhető távolságra. Ennek érdekében kirakó 
kikötőt kell berendezni és működtetni a vasúti kirakókörlet működési rendjének megfe
lelően. 

A vízi szállításkor egy uszálynál 1400 m3 üzemanyaggal ( ez elvileg lehet 2-3 fajta is), 
illetve 1500 t szilárd anyaggal lehet számolni. 

Ugi szállítással legfeljebb kiegészítő szállítási módként számolhatunk elsősorban 
más szállítási ágazat működésképtelensége esetén, vagy a fóerőktől elszakadt, más szállí
tóeszközökkel el nem érhető erők ellátása érdekében. Légi szállítmány indítható a dan
dár- vagy a hadtesthadtáp valamely lépcsője részére is, leszállásos módszerrel (szállító
helikopterekkel), vagy ejtőernyős ledobással. Az anyagkirakó-hely (fogadóhely) beren
dezésére az elöljárótól kapott információ alapján a hdt. PK HTPH intézkedik. Leszállá
sos módszer esetén általában sebesültek berakására és hátraszállítására is sor kerül. A 
gépek átrendezési normaideje sebesültszállításra (Ml-8 esetében) 30' körül van. 

A gépkocsiszállítások alapjai 

A gépkocsiszállító eszközök alkalmazásának egyik alapelve a centralizált alkalmazás, 
amelyen a szállítóerők fő feladatokra való összpontosítását értjük, függetlenül attól, 
hogy az ,,M" készletek felmálházásakor beszélhetünk "lőszerszállító" vagy "élelemszál
lító" stb. járművekről. (Ha csak az ún. "lőszerszállító" járműveket biztosítanánk lőszer
szállításra, a legtöbb harcnapon, de főként a kritikus napokon a lőszerszállítás 50-70%-a 
lenne csak végrehajtható.) A járműpark növelésével a jövőben sem számolhatunk, ezért 
még fontosabb lehet a 

"
centralizált alkalmazás" elvének fenntartása. 

A hadtestnél a gépkocsiszállító zászlóaljak egyenként mintegy 900 t szilárd és 235 t 
folyékony, az ellátóezred így összesen 1840 t szilárd és 470 t folyékony szállítótérrel ren
delkezik ( az ellátózászlóaljakhoz viszonyítva ez 80%-os növekedés). A szállító gépjár
művek 60-65%-a terepjáró (üza. szállításra alapvetően terepjáró töltőgépkocsik vannak 
biztosítva, 80-90%-ban a szilárd szállítótérnél a terepjáró képesség 55% körül van). 
Figyelembe véve az ellátóezred mozgó készleteinek összetételét, megállapítható, hogy a 
szilárd szállítótér mintegy 30%-a ún. utazó anyagokkal terhelt, amely csak azok földre 
rakásával mobilizálható ( ezek a gépjármű, h�rcjármű, fegyveralkatrész, ruházati, vegyivé
delmi, műszaki anyagok), ezért a jövőben ezeket célszerű lesz (5 tonnás) közepes kon
ténerekben elhelyezni, mert a szállító gépjármű így a konténer leemelésével, egy fogással 
felszabadítható. 

Az ellátóezred tehát 1 fordulóban, 90%-os üzemképességgel számolva 1200 t szi
lárd 's 420 t folyékony anyag utánszállítására képes. A mobilizálható szállítási kapacitás 
a vételezésre rendelt alárendeltek anyagainak földre telepítésével tovább növelhető. 

Abban az esetben, ha töltőkapacitással kell támogatni a dandárokat, a vételezésre 
utalt alárendeltek üzemanyagát hajlékony tartályokban földre kell telepíteni. 

2 Figyelembe véve a hadtest műszaki erőit, ellenséges területen megfelelő hosszúságú, terepszögú és 
környezetű autópálya szakaszok előkészíthetők merevszárnyú katonai szállító repülőgépek le· és felszállására. 
Ezt a módszert főként hadműveleti manövercsoportoknál kell figyelembe venni. 
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A hadtest napi utánszá.llítandó anyagmennyisége közepes harcnapokon 2500-3000 t, 
figyelembe véve a mobilizálható szá.llítóteret, ez 1,5-2 fordulóval teljesíthető. Abban az 
esetben, ha az elöljáró tagozat szá.llítóeszközei legalább az ellátóezred körletéig kiszállít
ják az anyagot, a szállítási távolságok (30-40 km légvonalban) és a rakodási idők alapján 
a 2. forduló teljesíthető. Célszerű a hadtesttagozat szállítóeszközei napi futási normáját 
- tekintettel a közúti biztosítás megjelenésére is ebben a tagozatban - 200-250 km-ben 
meghatározni. 

Kritikus harcnapokon - ilyen a védelem áttörésének napja - a lószersZtillítási igény elér
heti a 2500-3900 tonnát is! Ez a szállítási feladat, amely támadó hadművelettel kezdett 
haditevékenység esetében az első és második napon jelentkezhet, csak a HDS tagozat 
szállítóeszközei beléptetésével, illetve a vasútra telepített lőszerkészletek aktivizálásával 
(a harcolókra való teljes ráközelítésével) teljesíthető csak. Az első lépcsőben harcoló 
dandár napi lőszerszükséglete az áttörés időszakában elérheti az 5-600 tonnát, ezzel 
szemben mobilizálható szilárd szá.llítóterével napi 3 forduló teljesítése válna szüksé
gessé. A kritikus lőszerfajtákból azonban az áttöréskor már a központi készletekből kell 
utánpótlást biztosítani, lehetőség szerint közbeeső átrakás nélkül, közvetlenül a tüz�r
ségi tüzelőállások közelébe kiszállítva az anyagot. 

Továbbra is fennmarad tehát az anyagok nem a várható fogyásnak megfelelő lép
csőzéséből származó probléma ( egyik fajtából több napi anyag van, másikból a HDS 
raktárat beszámítva alig egy harcnapi fogyásnak megfelelő). 

A gépkocsiszállítások megszervezése 

A szállításokat lehetőség szerint úgy kell megszervezni, hogy az anyagok átrakása -
ahol ez szükséges és tervezve van - gépkocsiról gépkocsira történjen. Ugyanakkor azonban 
a terhelt gépjárműoszlopot nem szabad várakoztatni ha a fogadó tagozat üres gépjármű
vei nem érkeztek be. Ebben az esetben - tekintettel a szállítóoszlopban meglevő önra
kodó eszközökre - az anyagot földre kell rakni, tehát a járműveket leürítve a következő 
feladatra kell indítani. Az anyagnemfelelős raktár képviselője ebben a helyzetben bevárja 
az átvevő képviselőjét és átadja a földre rakott anyagot. 

Az alárendelt tagozat meghatározott időre megerősíthető sZtillítóeszközzel (és anyag
gal). Ezt a módszert akkor célszerű alkalmazni, ha az adott feladat nagymérvű kiegészítő 
készletek létrehozását igényli ( nagy távolságú menet, előrevonás során üzemanyaggal, 
áttöréskor lőszerrel való megerősítés). Az ellátást úgy kell szervezni, hogy az elöljáró 
eszközei a leggyorsabban leürüljenek, biztosítani, hogy azok az engedélyezett időn túl 
ne legyenek visszatartva. 

Alapvető szállítási mód az utánsZtillítás, amelyet alapvetően két ütemre célszerű ter
vezni. Első ütemben lőszert - a hadtesttagozat raktári készlete maximális kihasználásával 
- kell kiszállítani az első lépcsőben támadó dandárok, illetve a tüzércsoportok részére. A 
hadtest tüzérség ( tüzércsoport) szükségleteit célszerű a HDS szá.llítóeszközeivel kiszállí
tani a tüzelőállások közelébe (ameddig van berendezett katonai gépkocsiút), közbeeső 
átrakás nélkül. Második ütemben a többi anyag kerül kiszállításra. Vételezéssel célszerű 
kiadni a kevésbé létfontosságú anyagokat, illetve vételezésre utalni azokat a csapatokat, 
amelyek helyzete és várható feladatai nem indokolják a kiszállítást. 

A szá,l/ításokat az ellátóezred manóverezéseivel (lipcsózés, áttelepítés) ó"sszehangoltan kell 
tervezni. Az ezred körletváltása a szállításokkal összehangoltan történjen. A hadtest-ellá-
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tóezred lépcsőzésénél, amely lehetséges mélységben és szélességben is, az egyes csopor
tosításokba besorolt szállítóerőknek konkrét szállítási feladatokat kell szabni, ellenkező 
esetben az állomány egyik része pihenő nélkül állandóan szállít, másik része pedig fel
adat nélkül ácsorog, vagy menetelget előre. 

Az első lépcsőbe célszerű az első szállítási ütem anyagát a szükséges szállító alegysé
gekkel besorolni (alapvetően lőszert). Ugyancsak az első lépcsőbe célszerű beosztani a 
harcból kivonásra tervezett dandár teljes ellátásához szükséges anyagokat, illetve szállító 
alegységeket. 

A szállítmányokat, illetve a szállítást végrehajtó alegységeket lépcsőzni kell a nagy
arányú megsemmisítés veszélyének elkerülése érdekében. Az egyes szállító lépcsők állo
mányába az adott szállítási ütemben 1 dandárnak kiutalt anyagmennyiségnél lehetőleg 
ne legyen nagyobb mennyiség ( ez megközelítően egy szállitószakaszt tesz ki). A szállít
mányok irányítása a hdt. katonai gépkocsiútjain biztosított, ezért gyakorlatilag még a 
lépcsőtől leszakadt egyedi gépjárművek is a címzetthez lesznek irányítva. 

Az anyagáramlás gyorsítását elsősorban az átrakások elhagyásával lehet leghatéko
nyabban elérni. Abból kiindulva, hogy az egyes hadműveleti irányokban utánszállitandó 
anyagot (hadtest tevékenykedik a HDS !. lépcsőjében) a hadtestig újra elosztani nem kell, 
lehetőség van a HDS és központhadtáp ellátódandár szállító alegységei "rotációban" 
való alkalmazására úgy, hogy mindkét tagozat a hadtest-ellátóezredig (annak első lép
csőjéig, a hadtest és hadsereg tüzérségig) szállít, ugyanakkor a HDS is hátramegy a köz
ponti ( előretolt) ellátási forrásig (kirakóállomások, kikötők) és közvetlenül vételez 
anyagot. A HDS tagozat így jelentkező többletfutását a központhadtáp ellátódandár 
azzal szolgáltatja vissza, hogy nem áll meg szállítmányaival a HDS ellátódandár vonalá
ban, hanem lemegy a hadtestig. Ezzel a módszerrel a kiizúti gépjárművekkel rmdelkezó 
tagozatok (HDS és KH e/ló. dd.) közötti anyagátrakás szükségtelenné válik. Szállítás szem
pontjából gyakorlatilag egy tagozatnak tekinthető a HDS és a KHEL. Ez a módszer 
szükségessé teszi a HDS szükségleteinek pontos ismeretét a központi ( előretolt) szállít
mányképzo" helyeken. 

A hadtest terepjáró, illetve töltógépkocsikkal rendelkezik, ezért az anyagok nagyobb 
részét a közúti járművekről terepjárókra, illetve a különböző (fém- és hajlékony) tartá
lyokból töltőgépkocsikba kell átrakni, illetve átszivattyúzni. Ugyanakkor a hadtest és a 
dandár szállító alegységek esetében is lehetőség van a rotációs alkalmazásra - megfelelő 
szállitásszervezéssel. Értelmetlen az egyik terepjáróról a másikra átrakni, egyik töltőgép
kocsiból a másikba átszivattyúzni az anyagot! A hadtest közlekedési szolgálatára, figye
lembe véve többszörös szellemi kapacitását, az eddigieknél nagyobb feladatokat terve
zünk ráhárítani, általuk megoldani. 

A rakodási munkák végrehajtására a hadtest szállító zászlóaljaiban szilárd anyag
szállító rajonként 1-1 önrakodó darus, szakaszonként 1-1 emelőfalas tehergépkocsi lett 
rendszeresítve, az ezred rakodó alegységében pedig önrakodó darus gépkocsiból és a 
platóján szállított motoros targoncából, illetve más segédeszközökből álló rakodókomple
xum - összesen 12 db. 

3 Szállítmányképző helyeknek tekintjük a hátországban levő központi raktárakat, vasútra, vízre, földre 
telepített hadászati anyagkészletek tárolókörleteit, az elvonuló szárazföldi csapatoknak átadott anyagkészlete· 
ket (amelyek a hadászati készletekből vannak kikülönítve), vasúti kirakóállomásokat, kirakó kikötőket, a KH 
ellátódandár körleteit az ott levő anyagkészlctekkel. 
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A hadtest ellátóezrede összesen 60 gépi rakodóállást képes működtetni. A szállító
zászlóaljak önrakodó darui bármely helyzetben, de főként a végső ellátási fázisban - a 
harceszközökhöz való közvetlen anyaglerakáshoz, illetve az alárendeltek szállitóeszkö
zeire való átrakáskor, a rakodóalegység rakodókomplexumai elsősorban nagy tömegű 
anyagátrakásnál (pl. kirakóállomáson, az "elöljáró szállítmányainak fogadásánál) alkal
mazhatók hatékonyan . 

Az anya!(ok egységrakomán1ba készletezését célszerű a dandároktól és hadtestől felfelé4 

az ,,M" készletek szállító gépjárművekre történő málházásakor ( a hadászati készletek 
széttelepítésekor), vagy legkésőbb a vasúti kirakáskor elvégezni. 

Az egységrakományokba készletezést a rakodási folyamatba építve, korábban elő
készített és begyakorolt technológia alapján kell elvégezni. (A gyakorlati tapasztalatok 
alapján az egységrakományba készletezés megfelelő előkészítés után nem növeli meg a 
málházási időt.) 

A lőszer és más ládázott anyagok legcélszerűbb egységrakomány-képző eszköze az 
1 t névleges teherbírású rakodószőnyeg, amely alkalmazkodik a ládaméretekhez, össze
fogja, illetve daruhoroggal ( ez a legegyszerűbb emelési mód) emelhetővé teszi az anya
got. Ugyanígy végezhető el az anyagok egységrakományba készletezése a vasúti kocsik
ban is a kirakóállomásokon, ha az anyagot berakáskor nem készletezték egységrako
mányba. {Ehhez biztosítani kell központilag az egységrakomány-képző eszközöket -
alapvetően rakodószőnyegeket.) Az egységrakomány olt anyagok gépi rakodásával a 
rakodási idők a kézi rakodáshoz viszonyítva 30%-kal csökkenthetők. 

A közúti biztosítás megszervezése 

A közlekedési biztosítás komplex fogalomkör, alapvető elemei a kiizlekedési hálózat 
fenntartása, illetve a szállítások megszervezése. A hadosztály viszonylatában nem beszél
hetünk közúti biztosításról. A sávjában kijelölt után- és hátraszállítási utak, amelyeket a 
műszaki alegységek készítenek elő, nem tekinthetők közlekedési utaknak. Az előkészí
tés tartalma: aknamentesítés, torlaszok eltakarítása és a rombolások (bombatölcsérek) 
betemetése, tömörítése - általában szilárd burkolat nélkül. Alapkövetelmény volt az 
egyszeri áteresztés (néhány szállítóoszlop és a hadtáplépcsők mozgásának) biztosítása -
legfeljebb 1 napi használatra (támadásban). 

A hadtesthadtáp ( ellátóezred) megnövekedett szállítási feladatai ( és lehetőségei) 
szükségessé teszik a magasabb követelményeket kielégítő katonai gépkocsiutak alkalmazá
sát az után- és hátraszállítási utak helyett (hadtesttagozatban). A hadtest hadműveletei 
közúti biztosítását egyrészt az elöljáró által fenntartott KGU-k elöbbre nyújtásával, más
részt a hadtestnek megerősítésként átadott közúti komendáns erők által berendezhető 
hadtest KGU rendszer kialakításával lehet elérni. 

A közúti biztosítás egyik alapelve minden tagozatban a műszaki csapatokkal való 
együttműködés igénye. Ez az igény hadtesttagozatban fokozottan jelentkezik, mert a 

4 A zászlóaljszintú mozgókészleteket nem célszerű egységrakományba készletezni, mert a zászlóalj 
(osztály) nem rendelkezik rakodáshoz szükséges gépi eszközzel, illetve a közvetlen felhasználókhoz (harcjár· 
műhöz) történő kiadáskor az egységrakományt többnyire meg kell bontani. Ezzel szemben a további tagoza· 
tokban, egészen a K.H ellátódandárig bezárólag a rakodógépek meg vannak, az .M" készleteket tehát rgysigra· 
kományktnt kell málházni. 
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KGU-ként kijelölhető utak helyreállítására a megerősítő közúti komendáns erők nem 
rendelkeznek a szükséges kapacitással. 

A HDS a hadtest irányában 1 HDS főgépkocsiutat (HFGU) rendez be és tart 
fenn. Az utat lehetőleg az ellátóezred 1. lépcső vonaláig, illetve a HDS tüzérségig kell 
naponta továbbfejleszteni - a HDS erőivel és eszközeivel. 

A hadtest saját közúti biztosítási feladatai végrehajtására a jelenlegi lehetőségek 
miatt korlátozott feladatokra képes megerősítést kaphat a HDS-től. A megerősítés 
egyik változata lehet: 1 ku. kom. század (24 foszab őrssel), a TMM hídvető alegység, a 
ZDP és a biztosító-ellátó alegységek egy része. Másik változata - a fő irányban tevékeny
kedő hadtest érdekében 1 ku. kom. szd., hídépítő szd. (TMM nélkül), útépítő szakasz, Z. 
EÁP, törzs, biztosító-kiszolgáló alegységek részei. 

A hadtest sávjában a sáv szélessége, a harcászati irányok száma és az épített utak 
figyelembevételével 1-2 frontális gépkocsiutat kell berendezni az ellátóezred ll. lépcsők
től a d.andárellátó alegységek körleteit megközelítő vonalig, harántutat a dandárhadtá
pok vonalában (figyelembe kel azonban venni az ellenséges tüzérség hatótávolságát), 
vagy leágazásokat kell biztosítani a dandárhadtápokhoz. 

A hadtest gépkocsiútjainak biztosítani kell az 1500 gk/nap áteresztőképességet és a 
3-5 napos működőképességet. A közúti biztosítás alapvető funkciói a következőkép
pen kerülhetnek végrehajtásra-: 

- a kijelölt utak helyreállítását a hadtest műszaki csapatai végzik, amelyek egynyom
pályás alacsonyvizi hidat is megépíthetnek ( ez a másik csapás irányában lehet jellemző); 

- a közút-műszaki alegységeket is magába foglaló megerősítő erő képes a műszaki 
csapatokkal együttmúkódve (az általuk elvégzett munkák felhasználásával) biztosítani az út 
helyreállítását - hídépítéssel együtt (ez a főcsapás irányában lehet jellemző); 

A hadtest útjait naponta kell továbbfejleszteni a dandárhadtápok napvégi körletei
hez vezető leágazásokkal ( vagy harántúttal). 

Az utakat minden esetben a közúti komendáns alegységek intézkedésben meghatá
rozott pontokig rendezik be, ezekhez a pontokhoz a csapatoknak kell utat előkészíteni 
és a közútiakkal a kapcsolatot felvenni. (A hadtápparancs vagy intézkedés alapján a csa
patok ismerik a KGU-k vonalvezetését, a közúti komendáns alegységek viszont nem 
ismerhetik a hadtápkörleteket.) A harc dinamikájában ez természetesen folyamatos 
együttműködést igényel, különösen az áttelepülések és az utak továbbfejlesztésének 
helyszíni összehangolása. 

A hadtest azon útszakaszait, amelyeket a HDS nem tervez átvenni, a hdt. PK 
HTPH intézkedésére felszámolhatják, a HDS által használatra, átvételre tervezett útsza
kaszokat felszámolni tilos, azokat át kell adni az adott irányban tevékenykedő közúti 
komendáns zászlóaljnak. 

A megerősítésre szétosztott zászlóalj vezetést biztosító elemeit úgy kell megosz
tani, hogy mindkét csoportosítás vezetés biztosított le_gyen; A hadtest hadtápvezetési 
ponttal egyik csoportosításnál a ZDP, a másiknál a ZEAP ( terveink szerint ezek a jövő
ben azonos szervezetre lesznek átállítva) tart kapcsolatot. 

A helyhez kötött forgalomszabályzó elemek mellett (helyett) széleskörűen kell 
alkalmazni a járőrözést és a kísérő forgalomszabályozást ( az út előkészítése ebben az eset
ben is alapvető követelmény). A kísérő forgalomszabályozást abban az esetben, ha a 
szállítmányokat a rendszeres ellenséges támadások miatt összfegyvernemi erőkkel szük-
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séges kísértetni ( az afganisztáni tapasztalatok alapján ez várható), alapvető módnak kell 
tekinteni. 

A közúti biztosítással kapcsolatban összességében megállapítható, hogy szükség 
van a hadtestek állományában saját közúti komendáns alegységekre. Szúk keresztmet
szet továbbra is a hídépítő kapacitás és téli viszonyok között a hómentesítés. 

Az objektumok őrzés-védelmére szükség van összfegyvernemi alegységek bevoná
sára. 

A hadtest hadművelete közlekedési biztosításának tervezése során kó'zlekedési bizto
sítási tervet kell kidolgozni térképen és a különböző alágazati résztervekkel, számvetések
kel. A tervet a hdt. PK HTPH hagyja jóvá. Ezzel párhuzamosan készülnek a hadtápbiz
tosítási tervhez meghatározott közlekedési számvetések (mellékletek) is. 

A hdt. KSZF a hdt. ellátóezred részére kiadásra kerülő intézkedés részeként szabja 
meg a szállítási feladatokat - szövegesen és mellékelt napi szállítási tervfeladat formájá
ban. 

A megerősítő közúti komendáns alegység részére a hdt. KSZF Intézkedést és 
Útforgalmi Tervet ad ki, amely tartalmazza a hadtest útjaira tervezett összes mozgást. A 
forgalom tervezése során: 

- az összfegyvernemi törzs biztosítja a csapatmozgásokkal kapcsolatos információ-
kat; 

- az elöljáró hadtáp és közlekedési szakintézkedése az elöljáró szállítmányainak 
mozgását; 

- a hdt. szállítási terve az ellátóezred és a vételezésre utaltak mozgásait; 
- a hdt. EÜSZF biztosítja a nagyobb méretű sebesültszállítással kapcsolatos adato-

kat; 
Célszerű, ha a hadtest KSZF - elsősorban az összfegyvernemi törzzsel és a 

műszaki szolgálattal történő egyeztetések érdekében a hdt. PK HTPH operatív csoportjá
ban tevékenykedik. A napi tervező-irányító munkához munkatérkép vezetése szüksé
ges. 

A hdt. HVP-n ki kell alakítani a közúti biztosító erőkkel való kapcsolat híradási fel
tételeit. 

Az elldtóezrednél (a KH, illetve HDS ellátódandár működési rendjéhez hasonlóan) 
a szállítások megszervezésére és irányítására a raktárak képviselőiből és szállító szakem
berekből csoportot kell működtetni a parancsnokhelyettes vezetésével. Az elöljáró �ál
lítmányainak alárendeltekhez történő irányttására oszlopvezetóket kell alkalmazni (lehető
leg állandóan azonos viszonylatban). 

A dandtírszállító szolgálatfőnök feladatkörét az MNK Fegyveres Erői Szolgálati Sza
bályzata és a Csapathadtáp Utasítás határozzák meg. A szállításszervezés alapvető részét 
a dandár szállítási igényeinek gyűjtése, elemzése képezi, ennek alapján javaslat kidolgo
zása a PK HTPH elhatározása előkészítéséhez. Az elhatározás kihirdetését követően 
kell a szállítási tervet kidolgozni számvetés és grafikus terv formájában. Az ellátószázad 
részére intézkedést és szállítási tervfelad:Ítot kell kiadni. 

A leírtak az elkövetkező időszakban igen jelentős kidolgozó munkát igényelnek. 
Elsősorban a dandár és a hadtest közlekedési biztosításával kapcsolatos vezetési okmá
nyok kidolgozását, a felső tagozatoknál pedig a szükséges illesztések elvégzését. 
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