
HARCKÉSZÜLTSÉG ÉS HADTÁPKIKÉPZÉS 

A hadtest- és dandárhadtáp HKSZ és „M" feladatai 
végrehajtásának rendje 

Gombás Kálmán ezredes 

A Magyar Néphadsereg hadtáp HKSZ-M rendszere szervesen illeszkedik az MN 
általános HKSZ-M rendszeréhez, annak alapvető részét alkotja. 

A hadtápszervezetek akadálymentes és gördülékeny HKSZ-be helyezése jelentős 
mértékben kihat az adott katonai szervezet hadrafoghatóságára azon oknál fogva, hogy 
eredményes harctevékenységet csak jól működő hadtápbiztosítás esetén lehet folytatni. 
E megállapítás fokozott mértékben érvényes az elvonuló szárazföldi csapatok - elsősor
ban a hdt. és dd. - csapathadtáp szervezeteire. 

Az MN hadtáp HKSZ-M rendszere az elmúlt évtizedek során mindenkor követte 
az MN struktúráját és az MN felső vezetése által vele szemben támasztott igényeket. 
Ezek a követelmények a szárazföldi csapatok 1987. évi struktúraváltása következtében a 
jövőben módosulnak olyan igénnyel, hogy a ho. és e. rendszer adaptilható legyen a 
hdt. és dd. rendszerre. Az ezzel kapcsolatos új elvek kidolgozásra kerültek, melyek gya
korlati ismertetésére e cikk keretében kerül sor. Ennek megfelelően a hdt. és dd. htp.-ok 
HKSZ és M feladatai közül az alábbi főbb témákra összpontosítom e cikkben a figyel
met: 

1. A hadtápanyagok és -technikai eszközök tervezésének rendje, a készletek meg
alakítása. 

2. HKSZ és M tervek kidolgozása, a mozgósítási készség fenntartásával kapcsola
tos követelmények. 

1. A hadtest és dandár hadtápszolgálatok feladatai a hadtápanyagok és -technikai eszkö
ziik tervezése és készletek megalakítása terén. 

A hdt. és dd. hadtáptörzsek harckészültség és mozgósítás hadtápbiztosításával 
kapcsolatos tevékenységének alapját a hadsereg által kiadott általános érvényű HKSZ
M intézkedés, a HDS PK HTPH szakintézkedése, valamint az MNHF, HM h. 0055/ 
1985. sz. intézkedése képezik. A tervezéshez segédeszközként alkalmazzák az MNHF
ség szolgálatfőnökségei által kiadott „IDEIGLENES HADINORMÁK"-at. 
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A harckészültség és mozgósítás hadtápbiztosításáva/ kapcsolatos alapvető feladataik: 

- a hadtápanyagok és ·technikai eszközök tervezése, a szükségletek biztosítása, 
készletek megalakítása, azok hadrafogható állapotban tartása, frissítése, szakszerű táro· 
lása és karbantartása; 

- a hadtáp személyi állománya felkészítése és begyakoroltatása; 
- a harckészültséggel és mozgósítással összefüggő szállítások tervezése; 
- az előírt harckészültségi és mozgósítási okmányok, tervek, tervkivonatok elké· 

szítése és naprakész állapotban tartása; 
- harckészültség és mozgósítás elrendelése esetén a feladatok tervszerű és szerve· 

zett végrehajtása. 
A harckészültséggel és mozgósítással kapcsolatos hadtápszolgálatra háruló felada· 

tokat a hdt., illetve dd. parancsnokok utasításai alapján a hadtáptörzsek a PK HTPH·ek 
irányításával hajtják végre. 

Úgy a hdt., mind a dd. PK HTPH·ek a harckészültségi és mozgósítási feladatok 
tervezésének megkezdése előtt a HDS PK. HTPH intézkedésében megszabott határ· 
idők figyelembevételével - a parancsnokság terveivel összehangolt - »Munka· és ellenőr· 
zési terv"·et készít és a tevékenységet annak alapján irányítja. 

A munkaterv e/készítése után a konkrét feladatok megkezdése előtt dandárokná/ az akíb· 
biakat célszerű tisztázni: 

- a dd. készenléti idejét, mozgósításának ütemezését, a magasabb harckészültség 
mozgósításának vonzatát; 

- a dd. rendeltetését, feladatait a harckészültségi objektumban való elhelyezkedé· 
sek rendjét; 

- a harckészültségi-mozgósítási feladatok végrehajtására, vezetésére, létrehozásra 
kerülő ideiglenes csoportok összetételét, tevékenységének rendjét és helyét; 

- a dd. harckészültségi objektumainak rendszerét és helyét; 
- tartalékosokat, a népgazdasági technikát biztosító megyei hadkiegészítési és 

területvédelmi parancsnokság (parancsnokságok) diszlokációját, a bevonultatás idejét és 
ütemét; 

- a hadtápalegységek konkrét feladatait; 
- a lebiztosított népgazdasági technikai hajtóanyag fajtáit, fogyasztási normáit (a 

szállító gépjárművek esetében azok teherbíró képességét, rakfelület nagyságát, oldalfa
lainak magasságát, ponyvával való ellátottságát); 

- a megalakítandó anyagi készletek normakiszabatait, a készletek lépcsőzésének 
rendjét; 

- a polgári vállalatoktól beszerzendő anyagok fajtáit, mennyiségét, a beszerzéssel 
kapcsolatban előírt rendszabályokat; 

- a harckészültségi objektumokban történő tartózkodás esetére az ellátás rendjét, 
feltételeit; 

- az elkészítendő tervkivonatok, egyéni munkatervek, munkajegyek, ellátási ter· 
vek, számvetések, málházási jegyek tartalmi és alaki formáit és ezek elkészítésével kap· 
csolatos követelményeket; 

- az MZ hadtápanyagok és ·technikai eszközök tervezésének rendjét (alulról fel· 
felé, felülről lefelé vagy békeellátáson alapuló módszerrel történik-e); 
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- az MZ hadtáp anyagi és technikai eszközkészletek megalakításának forrásait 
( saját békekészletből; elöljáró által történő átcsoportosítás, népgazdaságból történő 
lebiztosítás, központi készletbő való vételezés útján stb.); 

- a fegyvernemi MZ anyagi és technikai eszközök megalakításának, lépcsőzésének 
rendszabályait (a szállítótér szükségleti számvetés elkészítése, a málházási terv pontos 
elkészítése érdekében); 

- a magasabb harckészültség elrendelésekor: a sérültek és betegek leadásának 
rendjét, az anyagok málházásának ütemét, sorrendjét, a laktanyahadtáp (ha ilyet létre
hoztak) tevékenységének rendjét, megszűnésének ütemét; 

- a visszamaradó anyagokkal kapcsolatban előírt rendszabályokat; 
- az elszállításra kerülő anyagok béke nyilvántartásból való törlésének, háborús 

nyilvántartásba történő bevételezésének rendjét; 
- a visszahagyásra tervezett hadtápanyagok várható mennyiségét, ezek a harcké

szültségi objektumokban történő tartózkodás esetén hány napra biztosítják az ellátás 
alapfeltételeit; 

- a lebiztosított tartalékos állomány ruházati ellátottságának várható minőségét, a 
szükséges méretcserék végrehajtásának várható mennyiségét, továbbá a polgári ruházat
ban bevonulók létszámának várható alakulását; 

- a hadtáp vezetésének rendjét a magasabb harckészültség végrehajtásának idősza
kában. 

A fentiek értelemszerűen vonatkoznak a hdt. hadtáphelyettesei tevékenységére is. 
Figyelembe véve azonban az ezekben a szervezetekben folyó tevékenységet, célszerű a 
tervezés megkezdése előtt még az alábbiakat tisztázni: 

- milyen hadtáp anyagi és technikai eszközöket kötelesek, illetve van joguk az alá
rendeltek vonatkozásában átcsoportosítani, az átcsoportosítás rendje és végrehajtásának 
ideje; 

- a HDS által a dd. harckészültségi objektumokban történő tartózkodása idősza
kában az ellátás konkrét végrehajtásával kapcsolatban megszabott követelmények; 

- milyen álláspontja van a HDS-nek az üres szállítótér felhasználásával kapcsolat-
ban; 

- a hdt. szintű készletek málházásának rendje, ideje; 
- a feltetjesztendő jelentések fajtái, formái, feltetjesztés ideje; 
- a hdt.-nek a HDS intézkedése alapján milyen katonai szervezetek részére kell 

MZ anyagot megalakítani, tárolni, frissíteni és kiadáshoz, málházáshoz előkészíteni; 
- milyen polgári szerveket tervez az elöljáró kijelölni a hadműveleti készletek táro

lására és ezzel kapcsolatban milyen feladatok hárulnak a hdt. hadtáptörzsére. 

A feladatok tisztázásába célszerű bevonni a htp. törzsek teljes vezető állományát. 
A feladatok tisztázása után a PK HTPKH-ek pontosítják saját "Munka- és ellenőr

zési terv"-üket, majd ezt követően a hdt., illetve dd. törzsfőnöke által készítésre kerülő 
munka- és ellenőrzési tervhez megadja a hadtápvonatkozású főbb feladatokat, a tervek 
kidolgozásában részt vevő hadtápállomány névsorát. 

A fentiek végrehajtása után kerül sor a hadtápanyagok és technikai eszkózök konkrét 
tervezésére szolgálati áganként differenciáltan annak függvényében, hogy 

- központi; 
- alulról felfelé; 
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- béke ellátáson alapuló, vagy 
- kombinált rendszer van e elrendelve. 
Azt figyelembe véve, hogy a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően központi, alulról 

felfelé és béke ellátáson alapuló - tehát három - tervezési módot alkalmazunk, ezért a 
továbbiakban mindhármat ismertetem. 

Gyakorlatilag mindhárom tervezési mód alapját a már ismertetett alapintézkedések 
mellett az alábbiak képezik: 

- megalakítási tervkivonat; 
- béke és hadi állománytáblák; 
- hadinormák; 
- technikai eszközök, anyagok népgazdasági biztosítására vonatkozó okmány; 
- keretátadási terv; 
- anyagi nyilvántartások; 
- elosztók, utaltságok stb. 
Azon szolgálati ágak vonatkozásában, amelyeknél a központi tervezés van előírva, az 

illetékes hdt. és dd. szolgálatiág főnökök a tervezést az alábbiak szerint hajtják végre: 
A tervezési folyamat első ütemében a dd. htp. törzsek (hdt. saját parancsnokságára 

vonatkozóan) az anyagnyilvántartások és a" Terv a népgazdasági technikai eszközök biztosí
tására" vonatkozó okmány alapján elkészítik szolgálati áganként a "Technika (anyag) 
helyzetjelentés"-eket (a továbbiakban: "Helyzetjelentés") az MNHF, HM h. 0055/1985. sz. 
intézkedése (a továbbiakban: 0055/1985. sz. intézkedés) 1. sz. mintán, a "Kimutatás a 
dd. hőerőgépeiről és fenntartási készlet tárolásához szükséges eszközökről a 0055/1985. 
sz. intézkedés 2. sz. mintán. Az elkészített okmányokat a hdt. htp. törzs útján felterjesz
tik a HRAK-hoz. Értelemszerűen a hdt. htp. törzs az alárendeltjei okmányait össze
gyűjti, ellenőrzi, ha szükséges helyesbíti és az ennek megtörténtét igazoló PK HTPH-i 
aláírással ellátva a HDS htp. törzs útján továbbítja a HRAK-hoz. 

A tervezési folyamat első és második üteme közti időszakban végrehajtják az elöl
járók által elrendelt átcsoportosítást. 

A tervezési folyamat második üteme akkor veszi kezdetét, amikor a HRAK-tól 
megkapják a gépi úton elkészített .Ellátási terv"-eket. 

A hdt. htp. törzsnél a HRAK által kiadott 
"Ellátási terv"-eket a szakanyag szerint 

illetékes szolgálatfőnökök azok alapos tanulmányozása és feldolgozása után saját 
HKSZ-M terveik közé sorolják. 

Dandároknál az "Ellátási terv"·eket a 0055/1985. sz. intézkedés 5/a sz. mintán a 
szolgálatiág főnökök lebontják alegységekre és raktári készletre, illetve a technikai esz
közöket tartalmazó "Ellátási terv" mellé az M esetén történő kiadásra vonatkozó 
"Anyagelosztó"-t vagy utalványt csatolnak. 

A fenti feladatok végrehajtása után azokat az állománytáblákban rendszeresített 
technikai eszközöket, amelyeket az elöljárók nem biztosítanak a területileg illetékes 
megyei hadkiegészítő és területvédelmi parancsnokságtól igénylik az M kieg. szerv 
útján. 

Azoknál a szolgálatiágaknál, ahol alulról felfelé történő tervezés van előírva, az ille
tékes hdt. és dd. szolgálatiág főnökök a tervezést az alábbiak szerint hajtják végre. 

A tervezési folyamat első ütemében a dd.-ok a 0055/1985. sz. intézkedés 5. és 6. sz. 
mintákon megállapítják a szükséglethez viszonyított hiányokat és feleslegeket, majd 
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elkészítik szükségleti számvetéseiket két példányban, és azok mindkét példányát felter
jesztik a hdt. htp. törzsekhez. 

Azokat az állománytáblákban rendszeresített technikai eszközöket, amelyeket az 
elöljárók a tervezés megkezdéséig nem biztosítottak (helyszíni tárolásra, vagy M utalvá
nyon) egyidejűleg a kiegészítő parancsnokságoktól is igénylik "Terv a népgazdasági 
technikai eszköz biztosítására" vonatkozó okmányon. 

A hdt.-ek a felterjesztett okmányok adatait tételesen ellenőrzik és a szükséges mér
tékben helyesbítik. Az így pontosított szükségleti számvetések 1. sz. példányait a PK 
HTPH-ek jóváhagyják és visszaküldik a dandárokhoz. 

Ezt követően az alárendeltek hiányait és feleslegeit összesítik a 0055/1985. sz. 
intézkedés 4/a sz. mintán és ennek alapján megtervezik a saját hatáskörben végrehajt
ható átcsoportosításokat és intézkednek az alárendeltek felé annak végrehajtására. 

Saját hatáskörben nem rendezhető eltérésekről összeállítják szolgálati áganként 
dd.-ok és közvetlenek részletezéssel és összesennel két-két példányban a "Hiány-felesleg 
jelentés"-üket a 0055/1985. sz. intézkedés 4/a sz. mintán, melyek 1. sz. példányait felter
jesztik a HDS htp. törzshöz. 

A tervezési folyamat második ütemében a hdt.-ek a HDS-től kapott intézkedések 
alapján elrendelik az anyagok és technikai eszközök átcsoportosítását, vételezését, leadá
sát. 

A feladatok alárendeltek általi végrehajtása után elkészítik szolgálati áganként egy
egy példányban az "Összesített ellátási terv"-eket a 0055/1985. sz. intézkedés 5/a, 6/a sz. 
mintákon az állománytáblákban rendszeresített szaktechnikai eszközökre, illetve mozgó 
anyagi készletekre vonatkozóan. A terveket ezt követően az állandó harckészültség idő
szakában az illetékes szolgálatfőnökök HKSZ alapvető okmányaiként kezelik és tárol
ják. 

A dandárok a hdt. intézkedésének figyelembevételével elkészítik szolgálati ágan
ként egy-egy példányban az "Ellátási terv"-eket a 0055/1985. sz. intézkedés 5/a, 6/a sz. 
mintákon és a továbbiakban azokat az állandó harckészültség időszakában az illetékes 
szolgálatiág főnökök HKSZ alapvető okmányaiként kezelik és tárolják. Továbbá a 6/a 
sz. minta mellé ellátó alegységenkénti és raktári készlet részletezéssel csatolják az 

»Anyagelosztó"-t ( vagy utalványt). 
A békeellátás utaltsági rendszerében történő tervezési folyamat első ütemében a dd.-ok 

elkészítik szükségleti számvetéseiket két példányban a 0055/1985. sz. intézkedés 4. sz. 
mintán és azok valamennyi példányát felterjesztik a hdt.-ekhez. (A békegazdálkodást 
folytató dd.-ok a "Hiány-felesleg jelentés"-eket csak egy példányban készítik el.) 

A szükségleti számvetések első lapján feltüntetik a békében élő gazdálkodást foly
tató dd.-ok annak a tárintézetnek; a békében nem élők pedig annak a békében élő kato
nai szervezetnek a megnevezését, amelyhez ellátásra utalva vannak. 

Azokat az állománytáblákban rendszeresített technikai eszközöket, amelyeket az 

elöljárók a tervezés megkezdéséig nem biztosítottak (helyszíni tárolásra vagy »M" utal
ványon) egyidejűleg a kiegészítő parancsnokságoktól is igénylik az erre a célra rendsze
resített okmányon. 

A hdt. -ek a felterjesztett okmányok adatait tételesen ellenőrzik és a szükséges mértékben 

helyesbítik. Az így pontosított szükségleti számvetéseket és "Hiány-felesleg jelentés"-eket 
a PK HTPH-ek jóváhagyják és az alábbiak szerint küldik meg: 
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• 

- a "Szükségleti számvetés"-ek 1. sz. példányait a felterjesztő alárendelt szerveze-
teknek; 

- a "Hiány-felesleg jelentés"-eket a béke ellátó katonai sztrvezeteknek; 
- a "Szükségleti számvetés"-ek 2. sz. példányai a hdt.-nél maradnak. 
A tervezési folyamat második ütemében: a békeellátást folytató dd.-ok a hdt.-től 

kapott "Hiány-felesleg jelentés"-ek alapján békekészletükből megalakítják a saját és az 
utaltak készleteit, illetve a hiány-felesleg rendezését végrehajtják. 

Azokat az anyagokat, amelyeket saját készletből nem tudnak megalakítani, soron 
kívül a békegazdálkodás szabályai szerint igénylik, felvételezik és biztosítják. Tárolótér 
hiányában az anyagok és technikai eszközök M utalványra történő biztosítását szolgálati 
úton a 0055/1985. sz. intézkedés 18. sz. mintán kérik. 

A tervezési folyamat harmadik ütemében: a békeellátást folytató dd.-ok a területi
leg illetékes raktárak anyagkiadásai után a készleteket azonnal megalakítják, illetve az M 
utalványok kézhezvétele után az utaltaknak az M utalványokat kiadják. 

A fentiek végrehajtása után elkészítik szolgálati áganként a 0055/1985. sz. intézke
dés 5/a és 6/a sz. mintákon két-két példányban az "Ellátási terv"-eket - élelmezési szol
gálat vonatkozásában pedig a 6. sz. okmányt pontosítják, melyek 2. sz. példányait felter
jesztik a hdt.-hez, az 1. sz. példányait pedig az állandó harckészültség időszakában az 
illetékes szolgálatiág vezetők HKSZ alapvető okmányaiként kezelik és tárolják. 
Továbbá a 6/a és 6/élm. sz. minta mellé alegységenkénti és raktári készlet részletezéssel 
az anyagok egységen belüli kiadására vonatkozó "Anyagelosztó"-t vagy utalványt csatol
nak. 

A hdt.-ek az alárendeltektől kapott "Ellátási terv"-ek alapján elkészítik szolgálati 
áganként két-két példányban az "Összesített ellátási terv"-eket szintén az 5/a és 6/a sz. 
mintákon az állománytáblákban rendszeresített szaktechnikai eszközökre, illetve mozgó 
anyagi készletekre vonatkozóan. Az okmányok 2. sz. példányait felterjesztik a HDS
hez, az 1. sz. példányokat pedig az állandó harckészültség időszakában az illetékes szol
gálatiág vezetők HKSZ alapvető okmányaiként kezelik és tárolják. 

A tervezési folyamat befejezési akt11Saként minden tervezési formánál a dd. htp. szolgá
lat ágai megalakítják a mozgó anyagi készleteket. Ennek során a valamennyi szolgálati ágra 
vonatkozó általános szabályon kívül még az alábbiakat veszik figyelembe: 

Az üzemanyagkészleteket a békében élő dd.-ok a saját, az általuk és a befogadott M 
törzsek által megalakítandók részére - a Harckészültségi intézkedés és annak kiegészítő 
intézkedései által támasztott követelmények alapján - békekészletcikből alakítják meg, 
illetve a készletrendezés során a felszabaduló M készleteiket átteszik békekészletbe. 
Technikai eszköz vonatkozásában - belső rendezés után - a feleslegeket leadják, a hiá
nyokat felvételezik az ellátó tárintézetnél. 

A gázolaj üzemű élelmezési technika, valamint a rendszeresített olajkályhák tartály
befogadó képességét meghaladó mozgókészletú (üzemanyagát) tüzelőolaját a dd. 
üzemanyag-raktárban tárolják és onnan szállítják el. 

Az elszállításra kerülő haditechnikai eszközökhöz komplettekbe rendszeresített 
szükség-világítóeszközök tüzelőanyagát (petróleum, denaturált szesz) az ÁHKSZ idő
szakában az üzemanyag-raktárban alakítják meg és készítik elő kiadáshoz. 

Amennyiben a megalakításhoz szükséges készletekkel nem rendelkeznek a szük
ségletet az ellátó szerveiktől soron kívül igénylik. 
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A tartós élelmiszereket a béke élelmezési gazdálkodást folytató és tárolótérrel ren
delkező dd. -ok az általuk, illetve a befogadott M törzsek által megalakítandó hadrendi 
elemek részére is megalakítják. 

Az M élelmezési készletet a fogyókészletből, a hiányzó cikkeket a területi élelme
zési anyagraktárból vételezik. 

A tartós élelmiszereket és egyéb anyagokat a pénzgazdálkodás szabályai szerint - az 
előírt tervezési időszakban - térítés ellenében - a területileg illetékes élelmezési (vegyes) 
raktártól soron kívül igénylik és felvételezik, a feleslegeket térítés ellenében beszállítják. 

A romlandó élelmiszerekről (kenyér, hús stb.) két-két példányban "Megrendelés"
eket állítanak ki a megalakulási helyen, vagy ahhoz legközelebbi helységben levő vállala
tokra. 

A 
"
Megrendelés"-eket az állandó harckészültség időszakában a vételezésért felelős 

személyi HKSZ okmányai között tárolják. 
A tábori élelmezési technikai eszközök átcsoportosítását a központhadtáp-raktárak 

által kiállított utalvány alapján hajtják végre. 
A békegazdálkodást folytató dd. -ok a ruházati mozgó készletet és a kiegészítő nor

mák cikkeit - az „Ellátási terv" alapján - a „B" sorállományra az alapfelszerelési illetmény 
terhére a gazdálkodási készletükből; a tartalékos, a hivatásos és továbbszolgáló állo
mány után az M készletből alakítják meg. A megalakított készleteket az anyagnyilván
tartásban cikkenként az összkészlet részeként és külön is nyilvántartják az anyagnyilván
tartási szabályok szerint. 

Az irodaszert, a javító- és karbantartó anyagokat a békében élő dd.-ok a békeellátás 
terhére alakítják meg. Az irodaszert a békében nem élők az M tervek alapján biztosított 
pénzügyi keretből, a mozgósítás elrendelésekor a kereskedelemből tervezik beszerezni, a 
javító- és karbantartó anyagokat az MN készletéből vételezik fel. 

Azok a dd. -ok, amelyek az M készletek megalakítását tárolótér hiányában végrehaj
tani nem tudják és részükre az anyagok és technikai eszközök M utalványokon vannak 
biztosítva, megtervezik az M esetén történő vételezést. Személyes megkeresés útján 
pontosítják a kijelölt raktárak parancsnokaival a vételezés időpontját (HKSZ-fokozat, 
nap, óra), a várakozási és gyülekezési körleteket, a málházás rendszabályait (ütemei, 
munkaerő-biztosítás) és azt kölcsönösen rávezetik az M utalványokra. 

2. A HKSZ és M tervek kidolgozdra, a mozgó.rítdsi készség fenntartásáial kapcsolatos 
köutelmények. 

Mind a hdt., mind a dd. hadtáp törzsekben a hadtápanyagok és technikai eszközök 
tervezésével és a készletek megalakításával egy időben folyik a HKSZ és M tervek 
kidolgozása. 

A tervező munka azzal kezdődik, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a PK 
HTPH-ek a hdt., illetve dd. HKSZ terveibe bedolgozzák a hadtápra vonatkozó része
ket. Ezt követően 

- elkészítik a PK HTPH-ek HKSZ tervkivonatait; 
- kidolgozzák a szolgálatiág főnökök saját "Munkaterv"-eiket, és végezetül 
- a hadtápszolgálat valamennyi szolgálati közege összeállítja az egyéb HKSZ-el 

kapcsolatos terveket és okmányokat. 
A hdt., illetve dd. HKSZ tervébe azokat az adatokat adják meg a PK HTPH-ek, 

amelyeket a TÖF-ök igényelnek. 
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A PK HTPH-ek HKSZ tervkivonatai azokat az adatokat tartalmazzák, amelyek a 
hadtápbiztosítás megszervezéséhez szükségesek. Ezek a helyi adottságok függvényében 
változhatnak, azonban dandárok vonatkozásában minden esetben az alábbi táblázatokat 
kell, hogy tartalmazzák: 

- kimutatást a dd. ellátandó állományáról és kiszolgálandó technikai eszközeiről; 
- kimutatást a bevonuló tartalékos állományról és NG-i technikai eszközeiről; 
- kimutatást a dd. állományából átadásra kerülő személyi állományról és technikai 

eszközökről; 
- név szerinti kimutatást a hadtápszolgálat tiszt és tiszthelyettes állományáról; 
- tervet a dd. körletén kívül tárolt hadtápanyagok felvételezésére, szállítására, mál-

házására; 
- tervet a dd. mozgó anyagi készletei (htp. és fegyvernemi) szállítására és málházá-

s ára; 
- tervet a bevonuló tartalékos állomány felszerelés-kiegészítésére; 
- tervet az NG-ból bevonuló technikai eszközök üzemanyag és üzemanyag-tech-

nikai eszközei kiegészítésére; 
- kivonatot a híradó tervből; 
- korlátozó rendszabályokat; 
- kimutatást az előírt pontosításokról; 
- kimutatást a lapok cseréjéről; 
- tartalomjegyzéket. 

A dd. szolgttlatiág fó11ökök és hadtáp-alegrrégpara11cs11okok "Munkatm"-tit a PK 
HTPH-ek HKSZ tervkivonatai alapján dolgozzák ki, és az alábbiakat tartalmazzák: 

Valamemryr .Munkaterv" 

- a feladatok végrehajtásának időrendjét; 
- harcérték-kimutatást; 
- beosztási névjegyzéket az alárendelt személyi állományról; 
- kimutatást a HKSZ és M időszakában különböző feladatokra kirendelt állo-

mányról és technikáról; 
- szállítási és málházási tervkivonatot. 

A fentieken kívül: 

Szolgálatiág fónökiik "Mu11katm "-ei ( az ellátási feladat függvényében differenciáltan 
a rájuk vonatkozó mértékben) 

- kimutatást a mozgó anyagi készletek lépcsőzéséről; 
- kimutatást a dd. ellátandó állományáról és kiszolgálandó technikai eszközeiről; 
- kimutatást a bevonuló tartalékos állományról és NG-i technikai eszközökről; 
- tervet az alegységek részére az anyagok kiadására; 
- tervet a bevonuló tartalékos állomány felszerelés-kiegészítésére. 

Ellátó ( század-) parancsnokok .Munkatm "-ei 

- kimutatást a szállitótérről; 
- tervkivonatot a gépjárművek átrendszárnozására; 
- besorolási és laktanyaelhagyási tervkivonatot. 
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Üzemanyag-szolgálatf óntik .Munkaterv "-e 
- tervet az NG-ból bevonuló technikai eszközök üzemanyag és üzemanyag-tech

nikai eszközei kiegészítésére. 
A hdt. pk. HTPH-ei "Tervkivonat"-ai, illetve a szolgálatiág főnökök ,,Munkaterv"

ei értelemszerűen a saját parancsnokságra vonatkozóan tartalmazzák mindazon adato
kat, amiket a dd. PK HTPH-eknél ismertettünk, valamint az összesített HKSZ tervek
ből az alárendeltekre vonatkozó fenti adatokat is. 

A laktanyahadtáp rendszerbe bevont, békeellátásra utalt dd.-ok harckészültsége és 
mozgósítása hadtápbiztosítását - a parancsnokok követelményei alapján - a PK HTPH
k önállóan, a laktanyaparancsnok hadtáphelyettesével együttműködve tervezik és szer 
vezik. Békében a PK HTPH-i beosztással nem rendelkező dd.-ok hadtáp feladatai ter
vezésében a laktanyaparancsnokság hadtáptörzse a parancsnokok igényeinek megfele
lően vesz részt. 

A harckészültség és mozgósítás laktanyaszintű hadtápbiztosításával kapcsolatos 
feladatokat a laktanyaparancsnokságot ellátó dd. harckészültségi és mozgósítási tervébe 
és a hadtáp részterveibe dolgozzák be. Ennek tartalma megfelelő alapot képez - a maga
sabb harckészültségi fokozatok, illetve a mozgósítás elrendelésekor a laktanyában levő 
egységek különválásáig - a laktanyaparancsnok és a laktanyaparancsnok hadtáphelyet
tese részére a feladatok végrehajtásának irányításához. 

A harckészültség és mozgósítás laktanyaszintű hadtápbiztosításával kapcsolatban a 
laktanyaparancsnokságot ellátó dd. harckészültségi és mozgósítási terve és a hadtáp résztervei az 
alábbiakat tartalmazzák: 

- az ellátásra utaltak részére elrendelt magasabb harckészültségi fokozat, illetve 
mozgósítás esetén a laktanyahadtáp érintett személyi állománya riasztásának és a sze
mélyi keretek átadásának rendjét; 

- az ellátásra utaltak harckészültségi és mozgósítási készletei kiegészítésével, az 
anyagok biztosításával, kiadásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendjét; 

- a bevonuló tartalékos állomány beöltöztetésével (felszerelés kiegészítésével), 
élelmezésével, egészségügyi ellátásával, illetve a gépjárművek üzemanyag-feltöltésével, 
az üzemanyag-technikai eszközök kiegészítésével kapcsolatban laktanyaszinten szerve
zett feladatok végrehajtásának rendjét; 

- az elvonulásig a laktanyán belüli élelmezési ellátás rendjét; 
- a laktanyaszintű hadtápellátás feladatait átadás-átvételének rendjét az elvonulás 

különböző eseteiben; 
- az elvonulásig a laktanyában levő ellátásra utaltakkal az együttműködés rendjét. 

A harckészültség és mozgósítás laktanyaszintű hadtápfeladataival kapcsolatos had
táp részletterveket olyan módon készítik el, hogy az a magasabb harckészültségi foko
zat, illetve a mozgósítás valamennyi lehetséges változatát tartalmazza és bármelyik visz
szamaradó vagy később elvonuló szervezet parancsnokának (PK HTPH-nak) átadható 
legyen a végrehajtás szervezése és irányítása céljából. 

Miután a hdt., illetve dd. htp. törzsek elkészítették a HKSZ és M hadtápbiztosítá
sára vonatkozó terveiket és okmányaikat, a fő figyelmet a mozgósítási készség magas
szintű fenntartására összpontosítják. Ennek keretében: 

- biztosítják a tervek naprakészségét; 
- begyakorolják a HKSZ és M feladatokat, és 
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- gondoskodnak az MZ készletek hadrafoghatóságáról. 
Tervek naprakészségének biztosítása érdekében a hdt. és dd. hadtápszolgálatok 

HKSZ hadtápbiztosítása tervkivonatait és egyéb okmányait az általános elvek alapján az 
alaptervvel összhangban egyeztetik és pontosítják. A hdt.-ek a htp. anyagi-technikai biz
tosítással kapcsolatos okmányaikat az alárendeltekkel a HKSZ tervekkel egy időben 
egyeztetik és pontosítják. 

Az egyeztetések alapján - ha szükséges - intézkedés történik a hiányok pótlására, a 
meglevő feleslegek átcsoportosítása az elöljáró által rendelkezésre bocsátott készletek 
elosztása útján. 

A dd.-ok a hadtáp anyagi-technikai biztosításban bekövetkezett változásokról 
évente január 1-i helyzetnek megfelelően változásjelentéseket, illetve hiány-felesleg jelentéseket 
terjesztenek fel. 

A változásjelentéseket közvetlenül a HRAK-hoz, a hiány-felesleg jelentéseket a 
hdt. útján január 15-ig az érintett szolgálatfőnökségekre terjesztik fel. 

A felsorolt okmányokat az év bármely időszakában soron kívül terjesztik fel - a 
változás után 10 napon belül -, ha a szervezetszerű személyi állományban és a technika 
mennyiségében 20%-os változás áll be, és a hiányok saját hatáskörben nem pótolhatók. 

Mind az éves, mind a soron kívüli változásjelentésekkel kapcsolatos eljárás vala
mennyi vezetési szinten értelemszerűen megegyezik a tervezésnél tárgyaltakkal. Ez eset
ben azonban a dd.-ok részére a központi tervezésnél nem merül fel új ellátási tervek ki
adása, a hdt.-ek részére pedig csak akkor, ha a változás volumene azt indokolja. 

A harckészültség és mozgósítás hadtápbiztosítási feladatainak begyakorlását és 
szintentartását a harckészültségi és mozgósítási feladatai begyakorlásával és az ismeretek 
szintentartására irányuló tevékenységével összhangba.n tervezik, szervezik és hajtják 
végre. 

Az ezzel kapcsolatos komplex feládatok megtervezésében, megszervezésében a 
hadtáptörzs az összfegyvernemi törzsnek aktív segítséget nyújt és ezen keresztül bizto
sítja azt, hogy a hadtápbiztosítással kapcsolatos kérdéseket a teljes személyi állomány 
megismerje és legyen képes a rá vonatkozó mértékben azokat szervezetten és időben 
végrehajtani. 

A begyakorlást és szintentartást célszerű két alapvető csoportba osztani. 

Az egyik csoportba tartoznak azok a feladatok, amelyeket nem a hadtápszervek 
hajtanak végre (a hadtápszervek csak segítik és ellenőrzik a feladatok végrehajtását). 
Ezek az alábbi.ak lehetnek: 

- a megalakított hadtáp anyagi készletek felvételezése, lépcsőzése; 
- a járművek üzemanyag-készleteinek kiegészítése, helyes málházása; 
- a személyi állomány étkeztetésének végrehajtása; 
- a visszamaradó anyagokkal kapcsolatos feladatok értelmezése; 
- málházásra kijelölt állomány málházási helyekre való útbaindítása; 
- beérkező tartalékosok felszerelésének kiegészítése; 
- különböző felderítő, operatív, mozgósítást végrehajtó és vezető csoportok 

részére szükséges hadtápanyagok felvételezése stb. 
A másik csoportba tartoznak azok a feladatok, amelyek a hadtápszervek begyakor

lásával és az ismeretek szintentartásával kapcsolatosak. Ezek a kérdések az alábbiak: 
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- a hadtápszervek személyi állományával a feladatok differenciált megismertetése 
és készség szintjéig való begyakoroltatása; 

- a hadtáp és a hadtápot kiszolgáló technikai eszközök kiszolgálási és gyakorlati 
felhasználási módjainak alapos elsajátítása; 

- a málházási, besorolási, a HKSZ objektumok gyors elfoglalási feltételek folya
matos javítása; 

- a hadtápvezetés feltételeinek megteremtése és folyamatos korszerűsítése. 
A békében nem élő, illetve keretesített dd.-oknál a begyakorlás és szintentartás 

alapvetően csak a tartalékos állomány kiképzésére, gyakorlatokra való behívásának idő
szakában lehetséges. A kiképzéseket, gyakorlatokat úgy célszerű megtervezni, hogy a 
teljes állomány differenciáltan elsajátítsa a harckészültség és mozgósítás hadtápbiztosí
tási feladatokat. Ennek érdekében az ötéves és éves M felkészítési tervek összeállításánál 
a hadtáptörzsnek kiemelt figyelmet célszerű fordítani arra, hogy az ellátandó kötelékek 
tartalékos állományával együtt azok hadtápállománya is behívásra, kiképzésre és össze
kovácsolásra kerüljenek. 

A harckészültség-mozgósítás, hadtápbiztosítási készség fenntartásának alapvető követel
ménye, hogy a személyi állomány harckészültségi és mozgósítási hadtápbiztosítási isme
retei, az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtási készsége ne csökkenjen, hanem folya
matosan növekedjen. 

A harckészültség és mozgósítás laktanyaszintű hadtápbiztosítási feladatai begya
korlásáért a laktanyaparancsnok felelős. A laktanyaparancsnok - az elöljáró hadtáptör
zsek koordinálásával - az ellátásra utaltak parancsnokaival egyeztetett időben, azoknak 
az ellenőrzésbe történő bevonásával, kiképzési időszakonként egy alkalommal gyako
roltatja ezen feladatok végrehajtását. 

Az elöljáró hdt.-ek a harckészültségi és mozgósítási feladatok megszervezésének és 
végrehajtásának ellenőrzését a laktanyahadtáp rendszerben működő laktanyákban elhe
lyezett dd.-ok részére koordináltan, azonos időpontra tervezik és hajtják végre, és lakta
nyaszinten is értékelik. 

Az MZ készletek folyamatos hadrafoghatósága érdekében alapvetően az MNVKF, 
MNHF és HM-szervek szakintézkedéseiben meghatározott követelményeket kell 
érvényre juttatni. Ennek megfelelően e készleteket az ÁHKSZ időszakában nem lehet 
felhasználni, illetve a technikai eszközöket csak a szabályozott módon lehet igénybe 
venni. Mindemellett kiemelt jelentőséggel bír a legcélravezetőbb tárolási rend kialakí
tása, mely dd.-ok vonatkozásában is az alábbiakat célszerű, hogy biztosítsa: 

- az anyagok és technikai eszközök egységes követelményeknek és a kiadás sor 
rendjének megfelelő csoportosítását; 

- az anyagkarbantartás és ellenőrzés raktáron belüli végrehajtásának feltételét, a 
hozzáférhetőséget; 

- egy időben több helyen (ajtón, ablakon) történő anyagkiadást; 
- emeletes raktáraknál valamennyi szint egy időbe történő kiürítését; 
- szintekből a technikai eszközök több irányba való kivonhatóságát, azok köze-

lébe történő kikonzerválását és gyülekeztetést; 
- a rakodóeszközök ( csúszdák, targoncák, rakodógépek stb.) hatékony felhaszná

lását. 
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Valamennyi anyagfajta tárolásánál alapvető követelmény a raktárterület gazdaságos 
kihasználása, a tárolótér függőleges irányba történő maximális igénybevétele. 

Az M hadtápanyagok és technikai eszközök karbantartását a tartós tárolásra előírt 
követelményeknek megfelelően differenciált gyakorisággal a 0055/1985. sz. utasításban 
megadott szempontok figyelembevételével hajtják végre. 

Az anyagok frissítését, időszakos cseréjét az anyagnem szerint illetékes szolgálatfőnöksé
gek szakutasításaiban, intézkedéseiben és az anyagok csomagolóeszközein az arra vonat
kozó feljegyzésekben meghatározott lejárati időn belül hajtják végre. 

A békegazdálkodást folytató dd. -ok a saját, az ellátásra utalt, valamint az általuk és 
a befogadott M törzsek által megalakítandók MZ anyagainak a frissítését saját békekész
leteikből hajtják végre, vagy az ellátó anyagraktárnál cserélik le. 

Azok a dd.-ok, amelyek saját erőből az üzemanyagok frissítését megoldani nem 
tudják, azt szolgálati úton az üzemanyag-ellátó központtól kérik. 

Az anyagi és technikai eszközök karbantartására és frissítésére a dd. PK HTPH-ek 
rendelkezzenek - az M felkészítési tervekkel összehangolt - éves tervvel, melyet a 
parancsnokokkal hagyatnak jóvá. 

A cikkben csupán a hdt. és dd. hadtápok HKSZ és M-mel kapcsolatos legfonto
sabb feladataival - a teljesség igénye nélkül - tudtam foglalkozni. Ügy vélem, hogy a 
különböző szabályozók ily módon történt összefoglalása mindkét hadtáptörzs HKSZ 
és M tevékenységét segíteni fogja, jó alapot biztosít a további munkához. Emellett 
azonban a végrehajtás szintjén az eredményes munkavégzéshez az is szükséges, hogy a 
hadtáp állománya az e témában kiadott különböző intézkedéseket, utasításokat és 
segédleteket alaposan tanulmányozza át, és azok előírásait sajátítsa el. 
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