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Az elmúlt évben a különböző katonai folyóiratok hasábjain számos 
cikk, hozzászólás, tudósítás foglalkozott az előrevetett osztagokkal. Miután 
az előrevetett osztag ellátásai anyagi, technikai, egészségügyi biztosítfl..sa 
egy s0r sajátos tényezői von maga után, szükségesnek látszik e kérdé~sel 
külön tanulmányban foglalkozni. 

Az előrevetett osztag meghatározott időre, és adott feladattal kikü
lönített alegység vagy egység, mely a részére megszabott harcfeladatot a 
főerőktől elszakadva önállóan oldja meg. Tevékenységét általában az 
atomcsapások eredményeinek gyors kihasználása jellemzi. Feladata az 
ellenség mélységében levő kedvező vagy fontos terepszakaszok birtokba
vétele és megtartása a főerők beérkezéséig. Az előrevetett osztagot 10-
50 km mélységben küldik ki, az osztag erejétől és megerősítésétől füg
gően, s ennek megfelelően 8-10 óra hosszat kell önállóan harcolnia. Az 
előrevetett osztagot harckocsi vagy gépkocsizó lövész erőkből képezik. 
Utóbbiból akkor, ha a terep harckocsik alkalmazására nem felel meg, 
vagy azokat más irányokban alkalmazzák. 

Az előrevetett osztag jellemző harctevékenysége a hadtápbiztositássaI 
szemben sajátos követelményeket támaszt. A főerőktől való elszakadás, 
és az ellenség mélységében való működés miatt az osztag részére köz
úton nem lehet anyagi eszközöket utánszállitani. Ezt a tényt a készlet
képzés megállapításánál figyelembe kell venni. A hátraszállitási problé
mák miatt a járműállományt űgy kell kialakítani, hogy sérültjeinek döntő 
részét az előrevetett osztag magával tudja vinni. 

E jellemző sajátosságokon túlmenően az előrevetett osztag hadtáp
biztosításánál figyelembe kell venni, hogy az, feladatának sikeres telje
sítése után csak a legritkább esetben kerül kivonásra, általában helyze
tét kihasználva, a főerők beérkezése után újból támadó tevékenységbe 
kezd. 

A hadtápbiztosítás módját elsősorban az határozza meg, hogy a fő
.erőktől való elszakadás milyen formában, mennyi időre és milyen távol
ságban jön létre. Az előrevetett osztag harctevékenysége összetett. A 
harcbavetés után menetet hajt végre az ellenség mélységében, menet köz
ben manőverezik, részeivel lefogja, blokkírozza az ellenség kisebb tám
pontjait, illetve elhárítja az elenség egyes alegységeinek támadásait. Har-
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cot folytat a megjelölt körlet vagy terepszakasz birtokbavételéért, véde
lemre rendezkedik be és védelmi harcot folytat, majd felkészül a további 
támadó tevékenység végrehajtására. Ez az összetett jellegű harcfeladat 
az ellátás általános menetét is differenciálja, a különböző anyagok fo
gyasztása is egyenlőtlenül jelentkezik. A harcbavetést követően elsősor
ban nagymennyiségű hajtóanyag, kevés lőszer, míg az objektum körze
tében vívott harc időszakában sok lőszer és minimális üzemanyag fogy. 
A lőszerfajták közül elsősorban a harckocsi, és esetleg a páncéltörő lőszer 
felhasználásával számolhatunk. 

Jellemző az előrevetett osztagra, hogy megerősítő alegységeit az 
egész tevékenység időszakára rendelik alá, s ennek következtében azok 
anyagi utaltságba is kerülnek. 

A hadtáp megszervezésénél a szükségletekből, és a készletek ennek 
megfelelő lépcsőzéséből kell kiindulni. A kiegészítő készletek nagy részét 
a harckocsikon, illetve páncélozott szállító harcjárműveken kell elhe
lyezni, ugyanakkor a hadtápok mozgékonyságát· akadályozó felesleges 
anyagokat és eszközöket, a visszamaradó hadtáp második lépcsőben kell 
összevonni. 

A feladat megkezdése előtt a hadtápalegységeket fel kell készíteni 
az előrevetett osztag harcrendjében való tevékenységre. Ennek érdeké
ben elsősorban tehermentesíteni kell a segélyhelyeket, javító-vontató al
egységeket, és a különböző hátraszállításra váró anyagokat le kell adni. 
A lőszerszállító gépkocsikat, vagy esetleg más szállító eszközöket is, elő 
kell készíteni arra, hogy az anyagok fogyásának megfelelő ütemben tör
ténő kiadása után sebesülteket tudjanak szállítani. Ennek érdekében 
szükséges mennyiségű hordágyfüggesztő eszközöket, téli időszakban ta
karókat kell a gépkocsikhoz kiadni. A szállító alegységeket el kell látni 
mozgásbiztosító eszközökkel, a legfontosabb és leggyakrabban meghibá
sodó alkatrészekből pedig a gépjárművezetők részére cseredarabokat kell 
biztosítani. A szerelőképzettségű gépkocsivezetőket a szállítóoszlopon be
lül arányosan kell elosztani. A hadtápalegységek kiegészítésénél elvként 
kell alkalmazni a lefelé történő megerősítést, az egyes ellátási és kiüritési 
szakaszok önállósítása érdekében. Ennek megfelelően az alegység had
tápokat célszerű megerősíteni orvossal, sebesültvívő és -szállító erőkkel, 
eszközökkel, valamint kiegészítő készleteket szállító gépkocsikkal. 

A hadtáp első lépcsője segélyhelyből, vontató-javító csoportból, a lő
szerkészlet jelentős részéből vagy egészéből, bizonyos mennyiségű üzem
anyagból, műszaki anyag tartalékból, élelemből állhat. Az első lépcsőt a 
harcrenden belül lehetőleg az alegységek között célszerű előrevonni. Ab
ban az esetben, ha a hadtáp az előrevetett osztag harcrendje mögött 
kerül előrevonásra, az utóvéd fedezetét kell keresni. 

Hadtáp második lépcsőt rendszerint csak egység viszonylatban ho
zunk létre, a harcbavetés előtt azokból a szállítóeszközökből, melyek az. 
osztag feladatának közvetlen biztosításához nem feltétlenül szükséges 
anyagokat fogják szállítani. E visszamaradó részleghez csatlakoztatni kell 
az alegységek mozgókonyháit, egyes nehéz műhelygépkocsikat, felesle
ges eszközöket. 
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A hadtáp második lépcsőjét célszerű annak a köteléknek hadtápjával 
."összevonva elörevonni, melynek találkozása az előrevetett osztaggal vár
ható. A másik lehetőség a második lépcsőknek a magasabbegység had
tápjával együttes előrevonása. Az előrevonás alatt a hadtáp őrzés-védel
mét szigorú rendszabályokkal kell megszervezni. Abban az esetben, ha 
a hadtáp az alegységek manőverezése következtében ideiglenesen önálló 
menetvonalra kényszerül, él- és oldalbiztosítást kell kiküldeni, a műtár
gyakat az áthaladás előtt át kell vizsgálni, és közvetlen biztosítással le
het csak átengedni az oszlopot útszűkületeken, sűrű erdőkön és rajta
ütésre alkalmas településeken. 

Abban az esetben, ha az alegységek az ellenség kisebb erejű tám
pontjai között az előrevonás során manőverezni kényszerülnek, és a 
hadtápnak meg kell állnia, a gépjárműveket lehetőség szerint álcázva 
kell elhelyezni, a személyi állományt le kell szállítani a gépjárművekről 
és a biztosítást azonnal meg kell szervezni. Az elórevonás megkezdése 
előtt ennek érdekében a hadtápalegységek beosztottait el kell látni meg
felelő mennyiségű kézigránáttal, rajonként kézi páncélelhárító fegyve
rekkel. 

Az objektum birtokbavételéért folytatott harcban a hadtáp szorosan 
zárkózzon fel az alegységek mögé, hogy ezáltal megakadályozza az ellen
ség részéről a védelembe átmenő alegységektől való elvágását. A védő
szakasz megszállása után a hadtápalegységek annak hátsó vagy központi 
részén részlegesen települjenek. 

A szállítóoszlop menete során meghibásodott és emiatt leszakadó jár
műveket, amennyiben vontatásuk nem oldható meg, meg kell semmi
síteni. 

Az előrevetett osztag szükségletét a harcfeladat során várható fo
gyasztás és a további tevékenység biztosítása érdekében fenntartandó 
mozgó készlet határozza meg. 

Ennek megfelelően az előrevetett osztag részére a harcbavetés idő
'Szakára minden körülmények között biztosítani kell a mozgó készleteket 1 

a harc alatti fogyasztást pedig részben előreképzett kiegészítő készletek
kel, részben pedig a harcfeladat teljesítése után az elöljárótól történő 
utánszállitással kell biztosítani. Az üzemanyag kiegészítő készleteket el
sősorban a járműveknél kell képezni, gépjárművek részére 0,3-0,4, lánc
talpas eszközök részére pedig 0,4-0,5 javadalmazás mennyiségben. Lő
szerkiegészító készletet elsősorban a harckocsialegységek szállítóeszközein 
harckocsilőszerből, a páncélozott szállító harcjárművekben pedig elsősor
ban géppuskalőszerből kell képezni. Gondolni kell e kiegészítő készlete
ken kívül változó mennyiségben műszaki anyag elsősorban robbanó- és 
mozgásbiztosító anyagok, továbbá víz szállítására is. Abban az esetben, 
ha a főerőkkel való találkozás nem a kívánt ütemben történik, illetve az 
ellenség ellenállása a mélységben intenzívebb, fel kell készülni az anyag
felhasználást szabályozó intézkedések kiadására is. 

A személyi állomány élelmezését általában hideg és félkész étel ki
adásával kell megoldani. Bizonyos helyszínen igénybe vett főzőeszközök 
összpontosítása esetén az objektum megtartásáért vívott harc időszaká-
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ban lehetőség van egyszerűen elkészíthető meleg ételek központi főzé
sére és az alegységekhez történő kiszállítására. 

Az anyagok átadása az osztag harcának időszakában csak korláto
zottan lehetséges. Az előrevonás, és a mélységben történő manőverezés 
időszakában még rövid megállások esetén sem lehet a különböző ellátási 
szakaszok között anyagot átadni, azonban mutatkozik lehetőség az al
<>gységeknél szállított kiegészítő készletek bemálházására, illetve tar
tályba való betöltésére, továbbá az egyes harceszközök között a lőszer 

újraelosztására. Abban az esetben, ha az alegységek az objektum (terep
szakasz) birtokbavétele érdekében szétbontakoznak, megszervezik a harc
biztosítást, és szárnyaik biztosítását, csökken az előrehaladás üteme; a 
hadtápoknak fel kell készülniök, hogy készleteiket az alegységek részére 
átadják, és a leürült járművek a sebesülteket felvéve összpontosuljanak. 

A védőszakasz ideiglenes elfoglalása után a hadtáp olyan formában 
helyezkedjen el, hogy képes legyen a védelmi harc alatt az alegységek 
részére lőszer kiszállítására, illetve az alegységek sebesültjeinek hátra
szállítására. Az utánszállítás folyamatában leürült járműveket összevont 
,elhelyezésben fel kell készíteni, hogy a főerők beérkezése után képesek 
legyenek az elöljárótól érkező, valamint légi úton szállított készletek át
vételére. Ennek érdekében a hadtápot anyagátadásra alkalmas körletben 
és helikopterek leszállására megfelelő hely közelében kell elhelyezni. 

A főerők beérkezése után az egységek hadtápjának második lépcsői 
a támadásba lendülő alegységek harcrendjére felzárkózva a rendelkezésre 
.álló anyagokból biztosítják a támadás közvetlen továbbfolytatását. 

Ennek megfelelően a készletek lépcsőzésénél a következő szemponto
kat kell figyelembe venni: 

- az alegységeknél annyi kiegészítő készletet kell képezni, mely 
biztosítja az előrevonás alatt elfogyott készletek pótlását; 

- a zászlóaljhadtápokat lőszerrel és üzemanyaggal olyan mértékben 
kell megerősíteni, hogy a védelembe való átmenetig pótolni tudják az ob
jektum birtokba vételéért folytatott harc során elfogyott készleteket; 

- az egységhadtáp első lépcsőjében elsősorban lőszerkészletet kell 
képezni, melyet mennyiség szempontjából a védelmi harc várható heves
ségéből kiindulva kell megállapítani, mert e készletek rendeltetése a vé
delmi harc alatt az alegységek folyamatos feltöltése mozgó készletük 
fenntartása érdekében. 

Az egészségügyi biztosítás megszervezésekor a várható veszteség ala
kulásából kell kiindulni, mely a megerősítőkkel megnövelt létszám 5-
15%-a lehet. 

Az előrevonás időszakában a sebesülteket, amennyiben lehetséges, az 
elvtársi segélyben való részesítés után magán a harcjárművön kell to
vábbszállítani és lehetőleg hosszabb, rövidebb megállások idején kell a se
besültszállító gépjárművekre átrakni. A gyors hátraszállítás érdekében 
az előrevonás időszakában az ellenséggel ideiglenesen harcbalépő, szét
bontakozó alegység mögött kell összevonni, illetve elhelyezni a sebesült
szállítóeszközök zömét, hogy az egyszerre jelentkező sérülteket a legrö
videbb időn belül át tudják venni. 
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Az előrevetett osztag hadtápbiztosításának tervezésekor és a hadtáp 
vezetése során elsősorban a készletek helyes lépcsőzésére és folyamatos
fenntartására kell törekedni. A hadtáphelyettes operatív csoportjával a 
hadtáp első lépcsőjével mozogjon. A harc alatt feszes rádióösszeköttetést 
kell fenntartani a parancsnoki rádióháló tagállomásaival. Szükség esetén, 
ha a hadtáp a harcrendben, közvetlenül az első lépcsők mögött kerül 
elörevonásra, külön hadtáp vezetési pontot nem kell működtetni, a had
táphelyettes és szűk törzse ez esetben a harcállásponttal mozog előre. 
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