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HADTÁP EGYEZMÉNYES JELEK 

a) Vezetési pontok 

Front hadtáp vezetési pont 

1. melléklet 

(a HVP elé a front hadrendi számát, vagy megneve
zését írjuk) 

Hadsereg hadtáp vezetési pont 

Hadtest hadtáp vezetési pont 

Hadosztály hadtáp vezetési pont 
(Ha nem gl. ho. HVP-ját ábrázoljuk, úgy mellé írjuk 
a megfelelő rövidítést. Pl. harckocsi hadosztálynál 
- hk., ejtőernyős hadosztálynál - eje. stb.) 

Rakéta dandár hadtáp vezetési pont 
(Egyéb dandár hadtáp vezetési pont a megfelelő rövi
dítéssel) 

Ezred hadtáp vezetési pont 
(Ha nem gépkocsizó lövészezred, úgy mellé írjuk a 
megfelelő rövidítést) 
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Megjegyzés: 

Front előretolt anyagi alap főnökség 
(Front mögöttes anyagi alap főnökség - FMAAF/114 
= az anyagi alap főnökség hadrendi száma) 

Hadsereg mozgó anyagi alap főnökség 

Front kórházi alap főnökség 
(135. = a kórházi alap főnökség hadrendi száma) 

Gépkocsi szállító zászlóalj (törzs) 
(Egészségügyi zászlóalj - eü. z. stb.) 

Gépkocsi szállító század (törzs) 
(hadtáp őrszázad - ht. őr. stb.) 

út- és hídelem előkészítő bázisparancsnokság 
[Közúti technikai bázis (KTB)] 

A század, zászlóalj, ezred, dandár kötelékbe szervezett hadtáp magasabb
egységek, egységek, alegységek állandó elhelyezési körletben való tartózkodása 
esetén megengedhető azok harcálláspontjának (törzsének) ábrázolása a köte
lékre meghatározott egyezményes jellel. 
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b) Hadtáp magasabbegységek-, egységek-, intézetek-, alegységek funkcionális 
részek [menetben, elhelyezkedésben (felmálházva), telepítve] 
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Sebesült vivő pár 

Sebesült fészek (természetes vagy mesterséges) a se
besültek száma szükség esetén arabs számmal jelölve 
(pl. 12 fő) 

Század ételelosztó (felvételező) hely 

Század lőszerfelvételező hely 

Zászlóalj (osztály) ellátó szakasz (raj) 

Zászlóalj (osztály) gazdasági ellátóhely 

Zászlóalj lőszer felvételezőhely 

Zászlóalj segélyhely 

Ezred élelmezési raktár (egyéb raktárak a megfelelő 
rövidítéssel) 
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Ezred raktárak települési körlete. 
Szükség esetén az egyes raktárakat külön-külön tün
tetjük fel a megfelelő rövidítéssel 

Ezred segélyhely 

Sebesült gyűjtőhely 

Dandár élelmezési raktár (egyéb raktárak a megfelelő 
rövidítéssel). A hadrendi szám és megnevezés mindig 
az adott kötelékre vonatkozik. 

Dandár segélyhely. (A hadrendi szám és megnevezés 
mindig az adott kötelékre vonatkozik) 

Hadosztály fegyverzeti és lőszer raktár 
(Egyéb raktárak a megfelelő rövidítéssel) 

Hadosztály raktárak települési körlete 

Hadosztály egészségügyi zászlóalj 
(hadosztály segélyhely) 

Tábori mozgó sütöde 

Hadtáp őrszázad 
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Megjegyzés: 

Gépkocsi szállító zászlóalj 
(szd. - század; sz. - szakasz stb.) 

Hadifogoly állomás (Ho. - hadosztály, HDS - had
sereg, F - front) 

Atkelőhely komendáns 
(egyéb a megfelelő rövidítéssel) 

Hadtápegységek és alegységek menetoszlopa az adott 
kötelék hadrendi számozásának feltüntetésével 

Amennyiben az adott kötelék hadtápja kétlépcsőben 
menetel, az egyes lépcsőket a következőképpen je
löljük: 
Első lépcső 

Második lépcső 

A kétlépcsőben elhelyezkedő hadtáp jelölése hasonló
képpen történik, amennyiben nem kívánjuk az egyes 
hadtápegységeket, alegységeket külön feltüntetni: 
Első lépcső 

Második lépcső 

Amennyiben részletes jelölésre van szükség, akkor az adott körletben a 
megfelelő egyezményes jeleket rajzoljuk, római számmal jelölve az első, illetve 
második lépcsőt. (Pl. 5. gl. ho. I) 
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Hadsereg élelmezési raktár 

Hadsereg élelmezési raktár részleg 

Hadsereg mozgó anyagi alap települési körlete 
(Anyagi alap részleg - MAAR) 
Méretarányosan ábrázolva) 

Hadsereg mozgó anyagi alap (részleg) 
(Nem méretarányosan ábrázolva) 

Tábori vágóüzem 

Tábori mosoda 

Katonai kereskedelmi alap 
(Katonai kereskedelmi bolt= KERB) 

Önálló egészségügyi osztag 

Járványegészségügyi osztag 

Szakorvosi megerősítő osztag 

Személygyújtő állomás 
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Sebesült szállító gépkocsi század 
(szakasz stb. a megfelelő rövidítéssel) 

Fürdető - fertőtlenítő század 
(szakasz stb. a megfelelő rövidítéssel) 

Egészségügyi operatív csoport 

Front üzemanyag raktár 

Front üzemanyag raktár részleg 

Front előretolt anyagi alap 
(Front mögöttes anyagi alap = FMAA) 
(Méretarányosan ábrázolva) 

Front előretolt anyagi alap stb. 
(Nem méretarányosan ábrázolva) 

Tábori mozgó kórház, a kórház számának :feltünteté
sével (S - sebészeti, B - belgyógyászati, I - ideg
gyógyászati, F - fertőző, KS könnyű sérültek kór
háza, OK - osztályozó-kiürítő kórház) 

Allandó jellegű kórház (katonai vagy polgári) 

Front előretolt kórház alap 
(Front mögöttes kórház alap - FMKA; egyéb a meg
felelő rövidítéssel) 
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Elosztó állomás 

Elosztó állomás részleg 

Határmenti ellátó csomópont 

Allategészségügyi osztag 

Temető osztag 
(A megfelelő hadrendi szám és megnevezés feltünte
tésével) 

Be- és kirakó állomás (előkészített) 

Kirakó állomás (Berakó állomás - B/A) 
(Nyílt vonali, vagy helyreállítási szakaszon levő) 

Ideiglenes átrakó körlet 
(Méretarányosan ábrázolva) 

Ideiglenes átrakó körlet 
(Nem méretarányosan ábrázolva) 

Központhadtáp üzemanyag raktár 

Központhadtáp termelő - javító - üzem 
(A megfelelő rövidítéssel - felírással -) 
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Diszpécsercsoport rádióállomással (közúti komendáns 
dandár - dd., közúti komendáns zászlóalj, század 
- z., szd beírással) 
Szükség esetén a jel mellett feltüntethető a rádióál
lomás típusa is 

Önálló közúti komendáns zászlóalj diszpécser és ellen
őrző - áteresztő pont 

Forgalomszabályozó őrs (forgalomszabályozó) 
(EÁP - ellenőrző - áteresztő pont) 

Mozgó forgalomszabályozó őrs 

Forgalomszabályozó őrs rádióállomással 

Kiszolgálóhelyek (élm. - étkeztető, techn. - tech
nika, üza. - üzemanyag töltő) 

Légvédelmi rakétafegyver tároló raktár 
(A - arzenál) 

Technikai bázis (JB - javító bázis) 

Szerelt rakéta raktár 

Harckocsi vontató zászlóalj 
(Ugyanígy jelöljük az egyéb technikai eszközöket, 
vontató egységeket és alegységeket is, a megfelelő 
beírással) 

Önálló gépkocsi javító zászlóalj (század) 
(Egyéb javító alegységek, egységek a megfelelő rövi
dítéssel) 
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Sérült gépjárműgyűjtőhely 
(A jelzésen belül fent: F - front, HDS - hadsereg, 
ho. - hadosztály, e. - ezred; lent: hk. - harckocsi, 
gk. - gépkocsi) 

Technikai figyelőpont 

Technikai felderítő járőr 

Harckocsi (gépkocsi) vontatócsoport 
(A megfelelő hadrendi számozás és megnevezés fel
tüntetésével) 

Mozgó harckocsi (gépkocsi) javítóüzem 
(Egyéb mozgó javítóüzemek a megfelelő rövidítéssel) 

Vonta tócsoport 
(A megfelelő hadrendi számozással és megnevezéssel) 

Technikai zárólészleg 

Technikai segélyállomás 

Javító csoport 
(A megfelelő hadrendi számozással és megnevezéssel) 

Javító - vontató csoport 
(A megfelelő hadrendi számozással és megnevezéssel) 
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e) Utak, sávhatárok 

Központi katonai gépkocsiút 
(Kisegítő - KGU) 

Front fő gépkocsiút 
(Kisegítő - KGU) 

Hadsereg fő gépkocsiút 
(Kisegítő - KGU) 

:Építés helyreállítás (továbbfejlesztés alatt álló gép
kocsiút) 

Csapatút 

Oszlopút 

Közúti komendáns övezet határa 

Közúti komendáns sáv határa 

Közúti komendáns körzet határa 

Forgalomszabályozó útszakasz határa 
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Rombolt híd (objektum) 

Rombolásra előkészített vagy kijelölt híd 

Felderítő objektum 

Akadály (fa - F, kő - K, fém - Fe, beton - B~ 
vasbeton - Vb) 

Hóakadály 

Aknásított fatorlasz 

Fatorlasz 

0,8 km hosszú rombolt (rossz) útszakasz kerülőút meg
jelölésével 

Aknásított útszakasz 

Alcázott útszakasz 

Műszaki zár csomópont 
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Tölcsérek az úton 

Elárasztott útszakasz 
(0,5 m az elárasztás mélysége) 

Hídszerkezet készletek. 
A jel melletti szám (700) a szerkezetek mennyiségét 
jelenti folyóméterben 

útszerkezet készletek 
A jel melletti szám (400) a szerkezetek mennyiségét 
jelenti folyóméterben 

Vontatási útvonal, illetve körzet határa 
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d) Technikai eszközök 

Mozgókonyha 

Gépkocsi (színe azonos a fegyvernem jelölésére szol
gáló színnel). 
A rakománytól függően a megfelelő rövidítéssel, a 
sebesült szállító gépkocsiknál a vörös kereszt meg
jelöléssel 

Gépkocsi vontató 

Lánctalpas vontató 

Nagy teherbírású pótkocsi (Trailler) 

Motorkerékpár 

Szállító- töltőgépkocsi 

Kenyérszállító gépkocsi (hűtő - HÚ) 

Diesel aggregátor 

Egészségügyi repülőgép 
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Katonai szállító repülőgép 

Üzemanyag utántöltő repülőgép 

Leszállóhely 

Egészségügyi helikopter 

Szállító helikopter 

Szállító-vontatóhajó (anyaguzály) 

Tartályhajó 

Allandó jellegű olajvezeték 

Allandó jellegű fehérárú vezeték 

Tábori fővonali csővezeték 

==f:!i====tF=== Raktári csővezeték 
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Szivattyúállomás 

Közepes harckocsi vontató 

Nehéz harckocsi vontató 
(csörlős sarkantyús) 

Darús gépkocsi (emelhető teher súlya tonnában - 3) 

Sebesültszállító vonat 

Sebesültszállító hajó 

Járványvédelmi laboratórium 

Sebesültátrakó pont 

Motoros sebesült kihordó 
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e) Egyéb 

Hadtápegységek, alegységek településére tilos körlet 

Járványos betegség előfordulásának körlete 
(a betegség megnevezése feltüntethető) 

Helyszíni beszerzés területe, a nyíl a beszerzés helyére 
mutat (a beszerezhető anyagfajta és mennyiség meg
jelölésével) 

Zsákmányanyag gyűjtés területe 

Anyagátadásra kijelölt terület (pont) 

Csapatszállítás vasúton 

Gépkocsifedezék 

útjelző tábla 
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