
Hadtáp egyezményes jelek* 

B o r i J s t v á n alezredes és E l e k e s J á n o s őrnagy 

Korszerű körülmények között a harccselekmények rendkívül moz
gékonyak. gyors lefolyásúak, széles arcvonalon nagy mélységben bonta
koznak ki és fokozott ütemben folynak. A helyzet rendszerint rövid idő 
alatt igen gyakran és élesen változik. Ezért gyakran szükséges a hadtáp
biztosításra vonatkozó elhatározások, rendszabályok, legtöbbször térképen 
történő kidolgozása. A helyzet gyakori változása a csapatok hadtáphely
zetének folyamatos nyilvántartása a hadtáp munkatérkép folyamatos 
vezetését követelik. Elengedhetetlen tehát, hogy a hadtáp vezetőszervek 
állományába tartozó tisztek készség szintjén képesek legyenek a hadtáp 
munkatérkép, nyilvántartó stb. térkép gyors, egyértelmű, szabályos ve
zetésére, ezzel egyidőben a térképen készülő okmányok, vázlat tervek 
gyors elkészítésére. Ennek egyik döntő feltétele, hogy rendelkezésre állja
nak egységes, lehetőleg minél többet és minél egyszerűbben kifejezö 
hadtáp egyezményes jelek. 

Az érvényben levő utasítások, szabályzatok (Tábori Törzsszolgálati 
Utasítás I. Rész, Tábori Törzsszolgálati Utasítás II. Rész, Harcászati Sza
bályzatok, Utasítás a közúti csapatok részére, A harc- és hadműveleti 
tevékenységek gépjármű technikai biztosítása tansegédlet stb.) jelenleg 
nem b:.'ztosítják kellően e feltételeket. 

Mert: 
- a Tábori Törzsszolgálati Utasítás csak az alapvető hadtáp egyez

ményes jeleket rögzíti. Ezeken túlmenően a helyzetábrázoláshoz szüksé
ges jelek és jelzések bővítése következtében ma már mindinkább érződik 
az egységes gyakorlat érvényesítésének e hiánya; 

- a hadtudomány fejlődésével összhangban jelentős fejlődés követ
kezett be a hadtápbiztosítás területén is. E fejlődés következményeként 

* E cikket vitamdító szándékkal és azzal a megjegyzéssel közöljük olvasó
inkkal, hogy a kötelezően használandó egyezményes jelek központi utasítás~ 
sal történő kibővítéséig, azokat a jelenleg érvényben levő szabályzatok és 
utasítások szerint kell alkalmazni. 

Kérjük azonban olvasóinkat, hogy a hadt.ip egyezményes jelekre, jelzé
sekre vonatkozó véleményüket, javaslataikat az MNHF Kik. 0. útján küldjék 
meg a Szerkesztő Bizottságnak. 
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új elemek, újabb típusú hadtápegységek, alegységek jelentek meg. Ezek 
egyezményes jeleivel ki kell egészíteni a meglevő hadtáp egyezményes. 
jelek arzenálját ; 

- értelmezési, illetve terminológiai vonatkozásban is jónéhány vál
tozásnak lehetünk szemtanúi. E változásoknak kifejezésre kell jutniok a 
hadtáp egyezményes jeleknél alkalmazott felírásokban, rövidítésekben 
stb. is. (Pl. fő katonai gépkocsiút - FKGU ma helyesen: fő gépkocsi
út - FGU); 

- a különböző utasításokban, szabályzatokban rögzített egyezményes 
jelek gyakran ellentmondóak egymásnak. Már pedig igen fontos, hogy 
azok egységesek legyenek. (Pl. a forgalomszabályzó őrs jele a Tábori 
Törzsszolgálati Utasításban piros színnel, fekete felírással szerepel, amíg 
a közúti csapatok részére kiadott utasításban fekete színnel, fekete fel
írással. A Tábori Törzsszolgálati Utasítás II. Részében rögzített mozgó 
anyagi alap jele eltér a Tábori Törzsszolgálati Utasítás I. Részében rögzí
tettől); 

- gyakori problémát okoz az egyezményes jelek pirossal vagy feke
tével történő rajzolása is. (Pl. a rakétacsapatok, a tüzérség, a légvédelmi 
rakétacsapatok, a légvédelmi tüzérség, a műszaki, a vegyi, a rádió-tech
nikai, a közúti, a vasúti és a híradó csapatok hadtápalegységei, egységei 
fekete vagy piros színnel történő rajzolása); 

- nem minden esetben egyértelmű a hadtápegységek, alegységek 
egyezményes jeleinek alkalmazása az adott kötelékek különböző helyze
tét illetően. (Pl. a Tábori Törzsszolgálati Utasítás I. Rész a 132. oldalon 
rögzíti a hadtápegységek és alegységek menetoszlopának egyezményes 
jelét, azonban ebből nem tűnik ki az, hogy ez a jel akkor alkalmazandó-e, 
amikor az adott kötelék hadtápja egy oszlopban menetel, avagy akkor 
is, amikor az adott kötelék hadtápegységei, alegységei külön-külön mene
telnek. 

Mindezek következménye, hogy a különböző hadtáptörzsekben, hadtáp 
vezetőszerveknél készült okmányok nem egységesek. A különböző utasí
tások, kézikönyvek stb. grafikus mellékleteiben gyakori az egyéni jelek 
alkalmazása. A munka során ezek következtében érezzük egyes hadtáp 
egyezményes jelek hiányát, vagy bizonytalanok vagyunk azok helyes
ségében. 

Lehetne még sorolni a kérdéssel kapcsolatos problémákat, de az itt 
felsoroltak is elegendő indokot szolgáltatnak annak igazolására, hogy napi
rendre kell tűzni e kérdésnek rendezését. 

* * 
* 

A mellékelt javaslat összeállításakor alapvetően támaszkodtunk a 
Tábori törzsszolgálati Utasítás I-II. Részében előírtakra, illetve azok 
mellékleteként szereplő egyezményes jelekre. Emellett felhasználtuk az 
egyéb szabályzatokban, utasításokban, tankönyvekben található, egyes 
szakterületekre vonatkozó egyezményes jeleket is. A jelzett forrásmun
kák adataiból valamennyi egyezményes jelet - mint érvényben levőt -
felhasználtuk, indokolt esetben azoktól eltérünk, illetve általunk szük
ségesnek vélt eddig nem alkalmazott jelzésekkel bővítettük ki azokat. 
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A hadtáp okmányok készítése (vezetése) során más egyezményes jelek 
is alkalmazásra kerülnek, mint amilyenek a mellékelt javaslatunkban 
szerepelnek (összfegyvernemi stb.). Ezeket értelemszerűen a mindenkor 
érvényben levő utasítások szerint kell alkalmazni. E jelek közül néhá
nyat feltüntettünk, amelyek szorosabb kapcsolatban vannak a hadtáppal. 

Megjegyezzük még, hogy bármennyire is kiszélesítjük a hadtáp 
egyezményes jelek körét, lesznek olyan helyzetek stb., amelyeket nem 
tudunk e jelekkel ábrázolni. Ilyen esetben mindenkor az egyénileg alkal
mazott jelek magyarázatát is meg kell adni. 

A mellékelt hadtáp egyezményes jelek esetében csak egy-egy alap
helyzetet kifejező egyezményes jelet tüntettünk fel, mégpedig az adott 
hadtápegység, alegység jelét az esetben, ha települ. Emellett szükséges 
a jeleknek olyan változata is, mely kifejezi az adott hadtápegység, alegy
ség elhelyezkedését, illetve menetét. 

Ezzel kapcsolatban általános irányelvként kell követni, hogy a me~ 
netben levőket a jel alá húzott vonallal a menetirányra mutató nyíllal és 
kerékkel ábrázoljuk. Az elhelyezésben levőket a jel alá húzott vonallal 
és kerékkel, amíg a települt hadtápalegységeket, egységeket vonal és 
kerék nélkül ábrázoljuk. 

Pl. Egészségügyi zászlóalj menetben 

Egészségügyi zászlóalj elhelyezkedésben 
(felmálházva) 

Egészségügyi zászlóalj telepítve 

~ 

~ 
© 

Abban az esetben, ha az adott kötelék hadtápja egy oszlopban 
menetet hajt végre és ezt általánosan akarjuk rögzíteni a térképen, akkor 
a Tábori Törzsszolgálati Utasítás I. Rész 132. oldalán rögzített egyezmé
nyes jelet alkalmazunk: 

5. gl. ho . 

... Q 
Az esetben, ha az adott kötelék hadtápjának menetrendjét tüntetjük 

fel akkor ugyancsak a gépkocsi jelzéseket felhasználva tagoljuk a hadtáp 
menetoszlopát: 

FVR ÜZAR ÉLMR 

Q Q Q 
30 gk. 25 gk. 12 gk. 

5 



Az esetben, ha az adott kötelék hadtápalegységei, egységei külön
külön hajtanak végre menetet, úgy az adott hadtápalegység. egység 
egyezményes jelét tüntetjük fel menetben: 

A Tábori Törzsszolgálati Utasítás I. Rész 129. oldala rögzíti: 

„Az előretolt és a tartalék harcálláspontokat, a kisegítő és a hadtáp 
vezetési pontokat ugyanolyan egyezményes jellel jelöljük, mint a harc
álláspontot, azonban a jelzésen belül vagy mellette feltüntetjük a meg
felelő rövidítéseket: EH; TH; KVP; HVP." 

Ugyancsak a Tábori Törzsszolgálati Utasítás I. Rész 1. sz. mellékleté
nek 7. pontja előírja: 

,, . . . a saját csapatok helyzetét, feladatát és tevékenységét a rakéta
csapatok, a tüzérség, a légvédelmi rakétacsapatok, a légvédelmi tüzérség, 
a műszaki, a vegyi, a rádiótechnikai, a közúti, a vasúti és a híradócsapatok 
kivételével piros, a felsorolt kivételeket pedig fekete színnel rajzoljuk." 

Következésképpen a felsorolt kötelékek hadtápjának egyezményes 
jeleit fekete színnel rajzoljuk. 

A tervezett vezetési pontok és települési körletek jelölése a megha
tározott (fő) hadtáp egyezményes jellel, de szaggatottan történik a telepí
tés tervezett időpontjának feltüntetésével. A tartalék, illetve színlelt 
körleteket „T", illetve „SZ" jelzéssel jelöljük és hasonlóan szaggatott 
vonallal rajzoljuk. 

A mellékelt hadtáp egyezményes jelek sorában nem tüntettük fel 
külön az MN Tábori Hadtáp magasabbegységeinek. egységeinek, intézetei
nek, valamint objektumainak egyezményes jeleit. Az MN Tábori Hadtáp 
esetében értelemszerűen a Front hadtápnál alkalmazott hadtáp egyez
ményes jelek érvényesek, a megfelelő felírással. (Pl. Tábori Hadtáp 
Előretolt Anyagi Alap - TEAA.) Nem tartjuk szükségesnek még külön 
az MN jelzést is eléje tenni, mivel a Tábori - T - kifejezi, hogy az 
MN Tábori Hadtápról van szó. 

A hadtáp magasabbegységek, egységek és intézetek, valamint egyes 
objektumok megosztva is működhetnek. azaz részlegeket különíthetnek ki 
magukból. A részlegek egyezményes jelei alapvetően nem térnek el az 
alapvető jelzéstől, azonban ezt kifejezésre juttatjuk egyrészt az egyez
ményes jelen alkalmazott felírásban (pl. Front Előretolt Anyagi Alap 
Részleg - FEAAR), illetve az adott egyezményes jel átlós irányban 

történő áthúzásával. Pl.: ~ 60 
Amennyiben az egyes hadtáp objektumok elnevezéseiben változás 

következik be. úgy nem szükséges az egyezményes jel megváltoztatása, 
de azok felírásainál az új elnevezés rövidítéseit alkalmazzuk. 
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A hadtáp egyezményes jelek rendezésével összefüggésben szükséges
nek tartjuk a hadtáppal kapcsolatos rövidítések rendezését is, ezt azon
ban jelen esetben nem tűztük ki célul. 

A hadtáp egyezményes jelek rendezése szükségképpen maga után 
vonja egy új hadtáp vonalzó kialakításának szükségességét is, melyet a 
következők is indokolnak: 

- a meglevő hadtáp vo:i.alzó nem teszi lehetővé valamennyi hadtáp 
egyezményes jel gyors és pontos rajzolását; 

- a jelenlegi egyrészt már nem kapható (nem vásárolható), másrészt 
gyenge minőségű. 

Mellékelten javaslunk egy általunk célszerűnek tartott változatot. 
E cikk keretén belül nem volt célunk a hadtáp egyezményes jelek 

különböző méretarányú térképeken történő alkalmazásának, a hadtáp 
munkatérképek vezetésének szabályaival foglalkozni, csupán első lépés
ként a hadtáp egyezményes jelek rendezésére kívántuk a figyelmet rá
irányítani, amelyet mind az oktató munka, mind pedig a gyakorlati élet 
követel. 

Mellékletek: 

1. sz.: Hadtáp egyezményes jelek. 
2. sz.: Javasolt parancsnoki vonalzó hadtáptisztek számára. 
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