
A hadtáp manőverfajtái és a hadtáp manőverformáinak 
főbb kérdései 

(Második, befejező közlemény) 

K ö r m e n dy István alezredes 

1. A hadsereghadtáp általános és sajátos manőverformái 

A hadtáp manőverformáit a bonyolult kapcsolatok és összefüggések 
olyan változatossága jellemzi, melyeket a sikeres hadtápbiztosítás érdeké
ben feltétlenül figyelembe kell venni. 

A HADT AP ALT ALANOS MANÖVERFORMAI a második világhá
ború óta jelentős fejlődésen mentek keresztül. Ezekre a manőverformákra 
az jellemző, hogy egyrészt kifejezik a hadtáp egyes önálló manőverfor
máját (pl. manőver a vezetési pontokkal), másrészt magukban foglalják 
a hadtáp összetett manőverformáit (pl. az erők és eszközök atomvédelmi 
manővere), végül pedig felölelik a hadtáptevékenység különféle manőver
formáit is (pl. igénybevételi manőverek). 

A hadtáp általános manőverformái azonban a leggyakrabban a sajá
tos manőverformákkal összekapcsolódva jelentkeznek (pl. színlelt manő
ver az anyagi biztosítás erőivel és eszközeivel). A hadtáp általános manő
verformáiban továbbá kifejezésre jutnak a hadtápmanöver céljai is (pl. az 
erők és eszközök megóvása kedvezőbb hadtáphelyzet kialakítása érdeké
ben stb.), és végül, a hadtáp általános manőverformái tartalmazzák a csa
patok manőverével való kapcsolatot is. 

A hadsereghadtáp általános manőverformáinak rövid jellemzése mel
lett, szükségesnek tartjuk egy új általános manőverforma, az atomvé
delmi manőver, némileg részletesebb tárgyalását annál is inkább, mivel 
ennek problémája a külföldi és a magyar katonai sajtóban, az elmúlt 
években termékeny vitát váltott ki. 

A hadsereghadtáp általános manőverformáin belül, a hadsereg had
táperőive! és eszközeivel való manőverezés jelenti: a hadsereghadtáp új 
csoportosításának felvételét, a csapatok és a hadsereghadtáp megváltozott 
helyzetének megfelelően; az alárendelt csapathadtápok megerősítését, 
felváltását, veszteségeik pótlását a hadsereg hadtáperőivel és eszközeivel 
(személyi állománnyal, hadtápegységekkel és intézetekkel, anyagi eszköz 
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készletekkel. technikai eszközökkel); a hadsereg had tápegységeinek és 
intézeteinek alárendelését, átalárendelését, tervszerű, vagy nem tervezett, 
illetve módosított újraelosztását; a hadsereghadtáp tartalékainak felhasz
nálását, új tartalékok megalakítását; a csapathadtáp erőinek és eszközei
nek bevonását a hadsereghadtáp által központilag végrehajtandó felada
tok megoldásába; a csapathadtápra háruló, de általuk nem megoldható 
feladatok ellátását a hadsei·eg hadtáperőivel és eszközeivel. 

A hadsereghadtáp vezetési pontokkal való manőverezés kiterjedhet 
a hadtáp vezetési pontok egészére, vagy azok egy részére; a hadmuveleti
harcászati vezetési pontokkal szoros kapcsolatban betöltheti azok sze
repét1; megerCsítheti, pótolhatja a veszteségeket szenvedett, megsemmi
sült magasabbegység vezetési pontokat, vagy azok egy részét. 

A hadsereghadtáp igénybevételi manőver, rendszerint a hadtáp sa
játos manöverformáival, valamelyik biztosítási ág manőverformáival és a 
hadtápes7lközök]geLkapcsolato.s._stzoobao ez a tevékenység szolgálhatja a 
hadsereg hadtápbiztosítás egé~e~ érdekeit is; kiterjedhet a helyszínen 
fellelhető, biztosíthato-. - -beszerezhető erökre eszközökre, erőforrásokra; 

· jelentheti· ezek ideiglenes, vagy végleges felhasználását, igénybevételét, 
feldolgozását; szorítkozhat különféle szolgáltatások igénybevételére. 

A hadsereghadtáp sdnlelt 1'nMDVe'l''e, szoros kapcsolatban van az 
erőkkel és eszközökkel való manőverezéssel, közvetve szolgálja a hadtáp-
1nanőver célját és az---elléhség niegteVesztésére, meglepésére, félrevezeté
sére, saját tevékenységünk, szándékunk rejtésére, elleplezésére szolgál, 
illetve ezek érdekében alkalmazzuk; jelentheti továbbá a hadtáperők és 
eszközök alkalmazásához hasonló, vagy attól eltérő tevékenység folytatá
sát; megnyilvánulhat végül térben és időben folytatott tömeges, vagy 
egyes megtévesztő, illetve az ellenség számára váratlan rendszabályok 
alkalmazásában. 

A színlelt hadtápmanőver akkor éri el célját, ha nem csupán megté
veszti és meglepi az ellenséget, · hanem olyan ellenrendszabályok alkal
mazására kényszeríti, melyek lehetővé teszík a saját, valódi manőver 
végrehajtását. Ez gyakran azt jelenti, hogy színlelt és valódi hadtáp
manővert azonos. vagy megközelítőleg azonos erőkkel és eszközökkel kell 
végrehajtani. 

A rakéta-atomfegyverek megjelenése, majd tömeges alkalmazásának 
elmélete szükségszerűen felvetette az ellene való védekezés kérdését. 

Mindez azt bizonyítja, hogy a hadtáp atomvédelmi manőverére vo
natkozó elvek, eljárások, javaslatok és megoldások kidolgozása a hadtáp
manőver formáival kapcsolatban égetően sürgős, az esetleges lemaradás 
ezen a téren, a hadtápelméletnek, a hadművészet elméletétől való lema
radását jelentené. 

Véleményünk szerint a rakéta-atomfegyverek el!en a hadtáp csak 
,akkor tud eredményesen védekezni, ha egyidejűleg az összes védekezési 

1 „A vezetés állandósága elérhető ... az egyik vezetési pont át tudja adni 
helyét egy másiknak: ... " [A Magyar Néphadsereg Harcászati Szabályzata (had
<'1Sztály - ezred) 50. pont.1 
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módokat igénybe veszi, de legalább is több védekezési rendszabályt, esz
közt, manőverformát alkalmaz egyidejűleg. 

Utóbbi állásfoglalásunkat ebben a kérdésben megerősíti az a tény 
is, hogy a hadtáp atomvédelmi manővere bonyolult, összetett manőver
iorma, egyidejűleg más manőverformák kapcsolatában jelentkezik (pl. 
atomvédelmi manőver az anyagi biztosítás erőivel és eszközeivel} és csak 
a sokoldalú összefüggések feltárása, a feszes együttműködés megszerve
zése, ·stb. esetén vezethet sikerre. 

Ezenkívül a hadsereghadtáp felépítése, az egyes felépítési elemek 
rendeltetéséből adódó széttagolt és az egész hadsereg hadtápkörletben 
elszórt elhelyezkedése (pl. a kózúti csapatok a katonai gépkocsiutak men
tén, a mozgó anyagi alap körletében, illetve az esetek többségében részle
genként megosztva, vagy az önálló egészségügyi osztagok egy része a csa
patoknál, másik része egészségügyi tartalékban), működési körülményei
nek sajátosságai (pl. a szállító egységek többsége egyidöben különféle 

. menetvonalakon mozgásban), nem is indokolják az olyan nézeteket, sőt 
kifejezetten szemben állnak az olyan véleményekkel, mely szerint csupán 
egyetlen védekezési mód, pl. az atomvédelmi manőver, biztosítja a hadse
reghadtáp megóvását. 

* • 
* 

A hadtáp manővel'formái< rendszerezésében, a HADTÁP SAJÁTOS 
MANÖVERFORMÁI jelentős helyet foglalnak el, egyrészt a biztosítási 
ágak többfélesége és eltérő rendeltetése miatt, másrészt az egyes bizto
sítási ágakon belül jelentkező manőverezés változatos lehetőségei és 
szükségessége miatt. 

A hadtáp fejlődésének törvényszerűségei ugyanakkor a sajátos ma
nőverformákon belül, meghatározzák ezek egymáshoz viszonyított ará
nyainak változásait is. Míg a második világháború hadműveleteiben és 
az azt követő másfél évtized elméletében és gyakorlatában, a hadsereg
hadtápon belül, az egészségügyi biztosítás és a technikai biztosítás ma
nőverformái voltak túlsúlyban, addig a hadsereg hadtápbiztositási tago
zat szerepének megváltozásával, az új szervezésből kifolyólag, a mozgé
konnyá tett anyagi biztosítás manóverformái kerültek előtérbe. 

A hadtáp fejlődésének törvényszerüségei a biztosítási ágakon belül 
is hatnak. Egyes biztosítási ágak régebbi manőverformái elhalnak, el
veszítik jelentőségüket, ugyanakkor az adott biztosítási ágon belül más, 
új manóverformák alakulnak ki és ismét másoknál, ezek jelentősége 
változik meg (pl. manőver a közúti biztosítás, a rakodás technikai eszkö
zeivel, légi szállító eszközök igénybevétele hadtápmanőver céljából). 

Az általános manőverformákhoz viszonyítva a biztosítási ágak manő
verei - éppen szakterületeik sajátos elvei, gyakorlatai, különleges szak
képzettségű személyi állománya miatt - lényegesen feltártabbak, az 
-,gyes szakágakon belül rendszerezettebbek. A biztosítási ágakhoz kötötten 
Jelentkező sajátos manőverek változatos formáinak szükségességét, sza
bályzataink tételei is bizonyítják. 
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A hadsereghadtápban az egyes biztosítási ágak manőverformái rend
sze.tínt kölcsönös összefüggésben, egymással való kapcsolatuk révén je
lentkeznek (pl. közutakon folyó manőver gépkocsi szállító eszközökre 
málházott anyagi eszköz készletekkel). Ez az összefüggés és kölcsönös 
kapcsolat egyébként fennáll az egyes biztosítási ágakon belül is, főleg az 
anyagi biztosítás vonatkozásában, az egyes anyagfajtákat illetően, ezé~rt 
az egyes formák között a legtöbb esetben nem lehet mesterséges határ
vonalat húzni. 

Az_ anyagi biztosftás wa~S1;,e1 fer11tdi e lsgtSS&sröJ és a Jsgköznetle
nebbü! az egyes anyagfajtákkal (anyagi..11§:;:_k_!iz készletekkel), az ellátási 
forrá:wkkal (azok igénybevetelevel}, a sZállitás, _1-(ikádds ~-s-á-káZútibU:to
s1tás manőverfortnaíviifiiaiinak kapcsoliitban~· 

Az an11a{IL~· késrletek mozgatása, újraelosztása, .. táaszállltása 
azonban csakJ)]?ban az es~!B~R p_ev~ero-máiiövernek, ha ez a csapatok 
folyamatos · fuidtápbizto§í';í~JLSis!e.l>J)~_iL.ti!.rté!lili . m~határ()zott céllal, 
meghatározott körülmény:,*, . között, pl. az anyagszűkségletek vái-atlan 
felmerülése esetén, az ellenséges atomcsapások következményeinek fel
számolásakor, az anyagi eszközök (készletek) megsemmisülésekor, a mű
ködőképesség helyreállítása érdekében, kedvezőbb hadtáphelyzet kiala
kítása stb. céljából. 

A csapatok sikeres harctevékenysége érdek:ében. végrellaj\QtLammgi . 
eszköz készletekkel . .való man6verezést"'a ·csapatok - elsősorban a fegy
vernemi csapatok és szakcsapatok - manövereitől nem lehet erőszakol
tan szétválasztani. fgy a hadsereg hadműveleteinek műszaki biztosítása 
érdekében, az átkelő eszközökkel való manőverezést a Harcászati Sza
bályzat kifejezetten a menetből való erőszakos átkelés feltételének te
kinti. 

A műszaki zárakkal való manőverezés a páncélelháritásnál követel
mény, az aknákkal és aknatelepítö eszközökkel2 való manőverezésre pedig 
a földi szállítóeszközökön kívül, a helikopterek is előnyösen felhasznál
hatók (az anyagi- és technikai eszközök, valamint ,:1: különféle szállítóesz .. 
közök együttes manővere). 

Az anyagi eszköz készletekkel való manőverezésnek különösen nagy 
jelentősége van olyan eseteloben, amikor megváltozik a főerőkifejtés irá
nya ás- az eeyes irányok kö;;;QMJ.··tnozgás nem·-t:rtztosftható. 

cJ. Az egyes anyagfajtákhoz tartozó anyagi eszköz készletekkel való ma
liőverezésnek hadműveletekben más és más a szerepe, jelentősége, kiha
tása, lehetősége és sajátossága . 
.2,· A lőszerrel való manőverezésnek különösen támadó hadműveletek
ben, találkozó ütközetben van nagy jelentősége, ha a csapatok elszakad
tak anyagi alapjalktól és a megsemmisült, vagy felhasznált lőszerkészle
tek gyors pótlása válik szükségessé, amit elsősorban manőver révén lehet 
biztosítani. Az ilyen manőverek során előtérbe lép az anyagi szervek 
szoros együttműködésének fontossága, a hadtáp szállítási lehetőségeinek 

:.i „Az aknatelepítés mellett igen nagy jelentősége van az akna-manő
vernek, az aknaanyagok helikopterekkel történő gyors szállításának." (MIKÓ' 
Lajos - SZABÓ István: Helikopterek alkalmazása a hadműveletek műszaki 
biztosításában. HHonvédelem'', 1963. évi 1. sz. 67-68. p.) 
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és a fegyverzeti szolgálat igényeinek összeegyeztetése, illetőleg ettől füg
gően, a megfelelő manőverforma megválasztása (pl. a lőszerkészletek 
újraelosztása a magasabbegységek között. 

Az üzemanyagellátás egyes cikkeivel, vagy a körükbe tartozó cikkek 
többségével való manőverezés a hadsereg mozgása szempontjából jelen
tős, ami viszont a legszorosabb kapcsolatban van a hadműveleti-harcá
szati feladatok teljesítésével, a szállítóeszközök mozgatásával, a sebesül
tek hátraszállításával és úgyszólván a csapatok és a hadtáp minden tevé
kenységével. 

l'Aíg lőszernél, kifejezetten speciális hadianyag jellegénél fogva, a ma
nőverezés elsősorban a szállítási manőverrel kapcsolatos, addig az üzem-
an a ellátás cikkeivel való " ' a szállítási manőverek tt, 
a\ ellátási forr sok a van összefüggésben. A gépj' a-
ként ugyams e~mán felhasználhatók a helyi erőforrások üzemanyag
készletei. a zsákmányolCüzemanyagkészletek, sőt egyik jármű, harceszköz 

· (pl. meghibásodott gépkocsi. harckocsi) tartályának üzemanyaga, másik 
;jármű, harceszköz működtetéséhez is megfelel. Az űzemanyagellátás cik
keinek sajátossága tehát bizonyos fokig meghatározza az üzemanyaggal 
való manőverezés sajátos formáit is (kanna- és .hÓrdócsére, átféjtés_, ma
nőver a tartálykocsikkal, tároló- és töltő eszközökkel), . 

A ruházati anyagokkal való manőverezés szerepe· a rakéta-atom.fegy
verek alkalmazásának viszonyai között, elsősorban· a vegyi- és sugár
mentesítéshez nélkülözhetetlen cserekészlet manőverezési szükségeSsé
gében, ezek megsemmisülése, vagy felhasználása esetén a pótlás, kiegé

. szítés feladatában jélentkezík. A ruházati készletekkel való manőverezés 
· kérdésében nem tudunk egyetérteni olyan megállapítássaI3, mely a szük
ségletet a raktári készletektől teszi függővé (véleményünk szerint megfor
dítva), a szükséglet meghatározójaként a harc alatti elhasználódást tekin
ti, a tönkrement ruházat cseréjét, pótlását, a harc utáni feladatnak tartja. 
A ruházati anyagokkal való manőver formáit meghatározó ilyen kérdé
seknek beható vizsgálata, éppen a rakéta-atomfegyverek összetett hatása 
következtében került előtérbe. 

Sajátos formában jelentkeznek az anyagi eszközökkel való manőve
rezés kérdései olyan szempontból is, hogy az egyes anyagfajtákkal (pl. 
lőszerrel, · üzemanyaggal, élelmi cikkekkel) lehet manőverezni a koalíciós 
hadseregek között, vagy ezek magasabbegységei között is, másokkal vi
szont ez nem lehetséges (ruházati anyagok, hazai gyártmányú technikai 
eszközök, alkatrészek stb.), holott egyes magasabbegységek kölcsönös 
átalárendelése nem tekinthető kivételes esetnek, sőt ez szabályzat adta 
követelmény és a gyakorlatok tapasztalatai alapján igazolt szükségszerű
ség. Mindez felveti a legtöbb anyagfajta és technikai eszköz egységesíté
sének kérdését, a megoldás módozatainak kutatására irányuló igényt an

. nál is inkább, mivel a háborús tapasztalatok azt mutatják, hogy a maga-
sabbegységek átalárendelése a seregtestek között is bonyolult feladat volt 
régen1 és az ma is. 

3 DEAK László: Csapatok ruházati ellátása harcban. i,Honvédelem", 1964. 
évi 9. sz. 60-65. p. 

4 ZSELANOV, V.: Iz opüta polevoj operacii na okruzsenie. ,,Voenno
lsztoricseszkij Zsurnal", 1964. évi 12. sz. 20-34. p. 
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Az ellií!ási forrás2],. i9énybeJ!.éieli manőverének és az ellátási forrá
sokhoz való utalással végzett manővernek, különösen a háború kezd.etén 
van nagy jelentősége, amikor a csökkent állományú seregtestek ellátó 
szervei miatt az igénybevételi- és utalási manőverforma a hadszíntéri-, 
hátországi-, központi raktárak anyagi eszköz készleteinek változatos mó
don történő felhasználásában jut kifejezésre. 

Az előrevonás, a határbiztosítás, az összpontosítás idején, amikor -
a hadsereg csapatainak hadtápbiztosításán kívül - a hadsereghadtápnak 
kell gondoskodnia a határőrcsapatok hadtápbiztosításáról is, olyan válto
zatos ellátási forrásokat kell igénybevenni, mint: 

- a határmenti övezetben levő honvédségi és polgári raktárak, fel
dolgozó üzemek, ipartelepek. mezőgazdasági körzetek és értékesítési köz
pontok, tároló intézetek és elosztó központok, kereskedelmi Vállalatok, 

- a birtokba vett (felszabadított) területen levő helyszíni erőforrások 
(készletek, vállalati kapacitás), 

- zsákmányolt anyagkészletek, technikai eszközök, 
- az együttműködésre utalt szomszédos seregtestek. anyagi alapjai-

ban tárolt anyagi eszköz készletek. · 

A csapatok rendkívül rugalmas ellátási utalása, ennek megtervezése, 
elsősorban azért fontos, mivel számítani lehet arra, hogy a hadsereg szer
vezetszerű anyagi eszköz készletei és a különböző ellátási források kész
letei több ok következtében (elsősorban atom-, vegyi- és légi csapások 
miatt) a tervezett ellátást nem tudják biztosítani.• 

A hadtáp sajátos manőverformáinak kölcsönös kapcsolatában az anya-
gi biztosítás, valamint a s • és rakodás man- .. közötti kap-
csolat, a csapa o meg 1tásnélküli a tápbiztosításának folyamatában 
jelentkezik. Sőt, a hadtápbiztosítás elveinek, a szállítás és rakodás tech
nikai eszközeinek fejlődése az utóbbi évtizedben azt eredményezte, hogy 
a hadsereg hadműveleteiben1 a gépkocsi szállítóeszkögökön támU_~~~ 
eszközkészlet_?.lckel való manőverezés, az utánszállítás alap:vetiLtarta.br.át.~~,
képezi. 

Bár napjainkban a hadsereghadtáp sajátos manőverformái, elsősor
ban a gépkocsi szállító eszközökhöz kötötten jelentkeznek, a szállítási 
manöverformák e "lődése - a jelenlegi ellentmondások feloldása útján -
a O ajta. szállítóeszköz (eis5sórban gépkocsik és helikopterek) egyidejű 
komplex fclfiaszij:irtff~~val 'l?ggrfil]:gjtott manőverformák irányába halad. 

A legújabb, legkorszerűbb technikai eszközökkel, a szállftó szolgálat
ban repülőgépekkel és helikopterekkel végrehajtott szállítási manőverek, 
ugyanakkor kihatnak a többi biztosítási ágakra, ezek manőverformáira is 
és olyan kérdések megoldásának szükségességét vetik fel, mint: a hadtáp 
egész személyi állományának kiképzése a légi szállítóeszközök igénybevé~ 
telére; a csapatrepülők hadtápbiztosításának megszervezése; együttműkö
dés a hadsereghadtáp és a légi szállító kötelékek között a manőve1·ek 
megszervezésében, megtervezésében stb. 

5 Erre nézve lásd a "MAROS" és „BAsTYA" gyakorlatok tapasztalatait és 
az ott kidolgozott okmányokat, pl. ,,Terv a helyszíni eszközök felderítésére és 
felhasználására". 
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A gépkocsi szállító eszközökkel, gépkocsi szállító egységekkel (alegy
ségekkel), gépkocsikon tárolt, vagy gépkocsikra málházott anyagi eszköz 
készletekkel, gépkocsi szállítmányokkal, szállítási ágakkal való manőve
rezés formái - lévén a gépkocsik a hadsereghadtáp fő szállitóeszközei -
lényegesen ismertebbek, kidolgozottabbak, elveiben rögzítettebbektJ és kü
lön kutatási szakterületet képeznek. 

Az anyagi biztosítás és szállítás manőverformáival szoros kapcsolat
ban állnak, sőt azoktól elszakítva ma is vizsgálhatók a közúti biztosítás 
manő~i. Míg azonban az anyagi biztosítás és szállítás~ 
és széleskörű klltatas tárgyát -k-épezikk~_<füL~ közl~JUiztasítáSQl1_ belüli 
manőverformák korántsem ennyire tisztázottak, holott egyesek véleménye 
szerint7 korszerű hadmíiveletekbffl·11··kozi.í!foiitosftás az egyil<ll!gfon
tosabb hadműveleti tényező. 

Míg -a második világháború hadműveleteinek sikeres hadtápbiztosí
tása, legfőképp a vasúti biztosítás manőverformáitól, ennek folytán a 
vasúti helyreállítás ütemétől és így az utánszállítás folyamatosságától 
függött, -addig a gépesített hadseregek gépkocsiszállításon alapuló folya
matos hadtápbiztosítása, a közúti biztosítás függvényében jelentkezik. 
Korszerű viszonyok között azonban a közúti biztosítás lényegesen bonyo
lultabb mint régebb a vasúti szállítás, éppen egy másik hadműveleti 
tényező, a sugárzási viszonyok következtében. 

A közúti biztosítás m-anőverformái azonban nem csupán a közúti 
csapatokkal kapcsolatosak, hanem szoros összefüggésben vannak a csa
patok, az utakon oda-vissza mozgó szállítmányok, a komendáns szolgálat, 
a forgalomszabályozó szervek manőverformáival, a csapatok manőverező 
tevékenységével, -a hadművészet elveivel (pl. a föerőkifejtés áthelyezése, 
az erök és eszközök összpontosítása, az utak igénybevételének manóver
formája nélkül nem is lehetséges). 

Anélkül, hogy részletesebben vizsgálnánk a közúti biztosítás manő
verformáit. szükségesnek tartjuk kifejezésre juttatni -az egyik manőver
forma elterjedt szóhasználatával ellentétes véleményünket. A katonai 
irodalomban sokhelyütt és a katonai felsőoktatás anyagában is szerepel 
mint manőverforma :,manőver az utakka1"8• Ilyen manőverforma létezé
sét azért vonjuk kétségbe, mivel az utak, mint épített objektumok nem 
mozgathatók, tehát az utakkal kapcsolatos tevékenység nélkülözi a had
tápmanőver fogalmi elemei közül a legfontosabbat, a mozgást, de hiá
nyoznak a többi fogalmi elemek is. 

Amit az ut1:1kk,al_ vél.ló manőver }ogaln)An._écteni lekdfte és amit ez a 
kifejezés fakarn.·:ca1car; -az· ai--iifiik igénybevételével való manőverezés. 
tehát olyan tevékenység, mely lehet aktív, szervezett, jelentheti az erők 
és eszközök (közúti csapatok, szállítmányok) mozgatását, elosztását, meg
határozott céllal. Az ilyen tevékenység a hadtápmanóver egyik megnyil
vánulási módja, vagyis a közúti biztosítás egyik alapvető manőverformája. 

6 Csapathadtáp Utasítás: i. m. 133. pont. 
7 SZABLIN, N.: Dorozsnoe obeszpecsenie - vazsnüj operativnüj faktor. 

,,Voennaja Müszl", 1959. évi 2. sz. 45-49. p. 
8 BARTOS Dezs6: A front támadó hadműveletének közűti biztosítása. Bp. 

é. n. ZMKA „T" Könyvtár. Leltári sz. 2373/Ea., 7. p. 
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A hadseregek teljes gépesítése és a rakéta-atomfegyverek pusztító 
:::- hatása következtében várható jelentős veszteségek következtében, a tech

nikai biztosítás jelentősége nagymértékben megnövekedett. 

i e 

A. _technikai biztosítás -változatos manőverformái révén meggyorsít
ható a hadsereg nagyszámú, különféle fajtájú, bonyolult szerkezetű tech
nikai -~közeinek technikai kiszolgálása, használható állapotban tartása, 
::1 meghibásodott, megsérffif-űWl'üképtelenné vált technikai eszközök mie
lőbbi kijavítása, ·ezáltal a hadtáp rnanöverezőképességének és működőké
pességének, a csapatok harcképességének, harcereiének fenntartása, fo
kozása. 

A technikai biztosítás sajátosságai folytán ugyanakkor a helytelenül 
alkalmazott és feleslegesen erőszakolt manőverek révén, a javító szervek 
teljesítménye jelentősen csökkenhet és a szándékolt céllal ellentétes ered
ményre vezethet•. 

A technikai biztosítás manőverformáira jellemző továbbá, hogy ked
vező eredménnyel járhat a helyszíni javító bázisok, szervek, műhelyek 
egészének, vagy ezek felszerelésének, berendezésének, javító kapacitásá
nak igénybevétele. A különböző manőverformák változatos alkalmazása 
révén (manőver a javító szervekkel, javító anyagokkal, szerszámokkal, 
eszközökkel, készletekkel, tartalék alkatrészekkel. javító szakszemélyzet
td), eredményesen felhasználhatók a megjavított, zsákmányolt gépkocsik. 

A múlttal ellentétben, a technikai vontató eszközök segítségével 
végzett hátraszállítási manöverforma veszített jelentőségéből, ezzel szem
ben előtérbe került olyan manőverformák alkalmazása, mint: 

- javító és vontató egységek előremozgása a szükséges irányokba. 
körletekbe, tömegpusztulási gócokba, 

- a javító egységek átállítása az egyik javítási fajtáról egy másikra, 
- a technikai eszközök fődarabcserés javítása, 
- a gépkocsi, traktor, harckocsi tartalék alkatrészek felhasználása, 
- a vissza nem térő veszteség folytán állományból törölt technikai 

eszközök használható szerkezeti részeinek, fődarabjainak, alkatrészelnek 
kiszerelése és újbóli felhasználása10, a javítások beszűkítése stb. 

Gyakori lehet a hadsereg hadműveleteinek technikai biztosítása so
rán, a hadműveleti hadtáp felső tagozat javító-vontató eszközeinek manő
vere a hadsereg érdekében. a hadsereg megerősítése a front javító szer
veivel és a hadműveleti hadtáp alsó tagozat és felső tagozat együttes 
manővere a föerőkifejtés érdekében, ennek frányába és végül manőver 
a csapatok javító szerveivel összhangban. 

9 Az 1944 nyarán vívott belorussziai hadműveletben, a 28. hds. teljes sze
n1élyi állománnyal és feltöltéssel rendelkező 291. sz. mozgó javító telepe, egy 
hónap leforgása alatt egyetlen javítást sem tudott elvégezni, mivel folyton 
attelepült és szétbontakozott állapotban volt. Ugyanakkor a 65. hds. 259. sz. 
jav. z.-ja, a manőverek helyes megszervezése révén, havi javítási tervét 1020/o
ra, a 193. sz. jav. z. pedig 142%-ra teljesítette. (Armejszkij tül. Moszkva, 
Voennaja Akademija im. ,.Frunze", 1964. 39. p.) 

10 Pl. 1945-ben, az 1. és 2. gárda hk. hds. alkatrész szükségletét az állo
mányból törölt harckocsikból (vissza nem térő veszteség), ..iz alábbi arányban 
fedezte: ágyúlrnál 74%-ban, lánctalpas technikai eszközökből 42-49°/0-ban, 
motorokból 4?il.-ban. (ArmeJszkij tül: op. cit. 107. p.) 
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A hadseregnél manőverezőképes és mozgékony egészségügyi szolgá
lat létrehozása, növelte az egészségügyi manőverek szerepét, jelentőségét 
és az egészségügyi biztosítás manőverformáinak továbbfejlesztését tette 
szükségffis:ee-:-, --=--...:_::__ ________ ..:_ ______ __:_:___~ 

Az egészségügyi erők és eszközök fő manőverformája, a hadsereg 
önálló egészségügyi osztagokk~s._11-.haii~ály egészségügyi zászlóaljak
kal való manőverezés, valélrn:int a sebesültszálhto gépkocsi alegységekkel 
és a légi szállító eszközökkel, illetve az egészségügyi zászlóaljakkal való 
manőverezés, valamint a sebesültszállító gépkocsi alegységekkel és a légi 
szállító eszközökkel, illetve az egészségügyi erők (egészségügyi egység) és 
egészségügyi eszköz (szállítóeszköz) együttes manővere. Ennek az össze
függésnek sajátossága, hogy az egészségügyi egységekkel (hadsereg ön
álló egészségügyi osztagokkal és hadosztály egészségügyi zászlóaljakkal), 
csak abban az esetben lehet manőverezni, ha ezekből a sebesülteket és 
betegeket a hadműveleti hadtáp felső tagozat kórházalapjaiba, vagy a 
háború kezdetén a hátországi egészségügyi intézetekbe hátraszállitották,11 

A sebesültek és betegek részére a segélynyújtás és a mielőbbi hátra
szállítás tehát szorosan kapcsolódik, egyrészt a felgyógyulás követelmé
nyeiből fakadóan, másrészt azért is, hogy a helyben működő egészségügyi 
egység mielőbb felszabaduljon újabb egészségügyi manőverek végrehaj
tásához. 

Bonyolultabbá teszi a probléma megoldását az a körülmény, hogy a 
települt egészségügyi egységeknél (önálló egészségügyi osztagoknál, a had
osztály segélyhelyeken) levő sebesültek egy része, még másfél nap után 
sem szállítható, tehát ellentmondás jelentkezik a sebesültek gyógyítása és 
a szállítás között, A megoldás útját az egészségügyi harcászat kiváló mű
velői, a hadműveleti hadtáp felső tagozat különféle és újszerű manőve
reinek alkalmazásában, a sebesültek szállíthatóvá tételében, a hadmű
veleti hadtáp felső tagozat részéről kórházak előremozgatásában és a had
sereg egészségügyi szolgálat részéről a gyors hátraszállításban, illetve a 
két manőverforma összekapcsolásában12, különféle kórházi manőverfor
mákban látják (,,manőver a sebesültekkel", illetve „manőver az intéze
tekkel""'), 

Az egészségügyi biztosítás manőverformáinak egy másik összefüg
gése, a hadsereg egészségügyi egységek és a hadműveleti hadtáp felső 
tagozathoz tartozó kórházak manóverformáin~latában jelentkezik, 
Olyan esetekben, anúko:r. nincs re1egeIÍdőgyógyító és hátraszáJlító eszköz 
ahhoz, hogy ezek a tömegsérülési gócokba időben áttelepüljenek és a 
szükséges ágylétszámot telepítsék, akkor a megnövekedett befogadóké
pességű kórházak egy része, manőverezhet a tömegsérülési gócokba (ma
nőver a gyógyító intézet befogadóképességével), 

11 TAKÁCS László dr, - DIBO Teofil dr, - SZIJÁRTÓ Olivér dr,: A 
szállíthatatlan harci sérültek ellátása a csapathadtápban. ,,Honvédorvos", 1963. 
évi 1. sz. 1-13. p. 

12 F ARADI László dr. - VÁMOS László dr.: A tábori egészségügyi tak
tika egyes vitatott kérdései, ,,Honvédorvos", 1964. évi 2. sz.-hoz mell. 37-42. p. 

t3 BERNATH István dr.: A KAF szervezeti módosításáról és irányító mun
kájának néhány kérdéséről. Uo, 
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A szovjet hadsereg gyakorlatainak tapasztalatai alapján, a gyógyító 
:,.- intézetekkel való manőverezés szükségessé teszi, a korszerű technikai 

eszközök pedig lehetővé teszik a légi szállító eszközök széleskörű igénybe
vételét. Sőt arra törekszenek, hogy a sebesültek és betegek összlétszámá
nak 30-40"/o-a, a kórházalapba légi úton kerüljön elszállításra14• 

A légi szállító eszközökkel végrehajtott egészségügyi manőverek so
rán, az önálló egészségügyi osztagoknál és a hadosztály-segélyhelyeken, 
továbbá beszűkíthető az egészségügyi segélynyújtás terjedelme, ami je
lentős mértékben növeli ezek mozgékonyságát is. 

2. A hadtáp manőverfajták és a hadtáp manőverformák 
összefüggései a Magyar Néphadsereg „MANÖVER" gyakorlatának 

tapasztalatai alapján 

A hadtápmanőver jelen cikkben tárgyalt kérdéseinek és ezek bonyo
lult összefüggéseinek vizsgálatára igen alkalmasak és tanulságosak a Ma
gyar Néphadseregben lefolytatott gyakorlatok, többek között az 1967. évi 
,,MANŐVER" gyakorlat. A gyakorlat hadtápkérdéseiben világosan kife
jezésre jutottak a hadtáp manőverfajtáknak, valamint az általános és sa
játos manőverformáknak kölcsönös kapcsolatai is. 

A hadtáp manőverfajtálc összefüggései a csapathadtáp - a hadsereg
hadtáp - a hadműveleti hadtáp felső tagozat kapcsolatában jelentkeztek. 

A csapathadtáp és a hadsereghadtáp manőverfajtáinak kapcsolata 
-: elsősorban abban jelentkezett, hogy az átcsoportosítás során, annak ér

dekében, hogy az első lépcsőben levő hadosztályok képesek legyenek a 
támadó feladat végrehajtására az összpontosítási körlet elfoglalása nélkűl 
is, szükségessé vált a hadsereg mozgó anyagi alapban tárolt készletek egy 

: részének előrevonása és beosztása a magasabbegységek (a 21. és 24. gl. ho.) 
menetrendjébe, a hadművelet második napjától kezdve pedig az egyik 
irányban küzdő hadosztályt, a hadsereghadtáp erőivel kellett megerősí
teni. 

A gyakorlat során a mozgó készleteken kívűl és a kiegészítő készle
teken felül, üzemanyag-készletek (0,2 javadalmazás gépkocsi hajtóanyag 
és 0,52 javadalmazás harckocsi hajtóanyag) összpontosítása a csapathad
tápban (az alegység és egység ellátási tagozatban) azt eredményezte, hogy 
rakétadandár és az első lépcsőben alkalmazott magasabbegységek ható
sugara közel 50"/o-kal megnövekedett. A rendelkezésre álló csökkent 
szállítótér és a megnövekedett szállítási feladatok között jelentkező el
lentmondás feloldása érdekében, a csapathadtáp és a hadsereghadtáp biz
tosítási tagozat manőveriajtáinak kapcsolatában, a gyakorlaton igénybe 
vették és a szállítási feladatok végrehajtásába bevonták az első lépcsőben 
levő csapatok szállító eszközeinek 200/o-át, a második lépcsőben levő csa
patok szállitóeszközeinek 20-300/o-át. 

A hadsereghadtáp és a hadműveleti hadtáp felső tagozat, valamint 
a hátországi intézetek kapcsolata elsősorban az anyagi biztosítás és az 
egészségügyi biztosítás manőverformáin keresztül érvényesült oly mó-

M Operativnüj tül. Ucsebnik. Leningrad. Voennaja Akademija Tilla i 
Transzporta, 1964. 97. p. 
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don, hogy a hadsei·eg anyagellátási forrását képezték többek között a 
Honvédelmi Minisztérium által létesített kirakó állomások, a HM előre
tolt anyagi alap részleg készletei, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság 
területén és a hátországban levő kórházak pedig a hadseregtől hátra
szállított sebesülteket fogadták. 

A hadtápmanőver bonyolult összefüggéseire számos példával szolgál- ' :

1 
lak az általános és sajátos manőverformák kapcsolatai a hadtápbiztosítás 
elveivel és az egyes manőverformák egymással. 

A hadtáp személyi állománnyal való manőverezésre a gyakorlaton 
akkor került sor, amikor az ellenséges atom-, vegyi- és légi csapások kö
vetkezményeinek felszámolása során, a megbomlott vezetési rendszci.· 
működőképességének helyreállítása érdekében, a hadsereghadtápnak -
a. személyi állománnyal való manőverezés révén - pótolnia kellett az 
egyik magasabbegység (a 24. gl. ho.) megsemmisült hadtáp vezetési pont
ját. 

A" hadsereg hadtápegységekkel való manőverezés elszigetelt irányban 
támadó magasabbegység·megeros,tese, a szállító egységek felhasználása. 
az egészségügyi egységek alkalmazása révén jutott kifejezésre (pl. vegyes 
összetételű, egészségügyi, közúti és szállító egységekből álló tartalék lét
rehozása az atomcsapás következményeinek felszámolása érdekében). 

A szállító egységekkel való manőverezés részben a szállítási feladatok 
végrehajtása, részben a csapatoknál 11tegsa1nnistnt szallitoeszkóztsk pót-
lása érdekében vált szükségessé és az egészségügyi biztosítás feladatainak 
végrehajtása érdekében történt (sebesültek hátraszállítása). 

A hadtápmanőver bonyolult összefüggéseinek jellemző példáját mu
tatták a gyakorlaton az gJészs~ manőver kérdései. A hadművelet 
kezdetén szükségessé vált ,f"l'öírányba;,-töi:neg~n jelentkező sebesültek 
hátraszállítása (manőver a sebesültekkel, mint az egészségügyi biztosítás 
manőverformája) - a hadsereg sebesültszállító eszközein kívül - a szál
lító gépjárművek és a légi szállító eszközök igénybevételével (manőver 
a különféle fajtájú szállítóeszközökkel), a Csehszlovák Szocialista Köz
társaság területén levő kórházakba, valamint a hátországi polgári gyógyító 
intézetekbe a Honvédelmi Minisztérium eszközeivel (a manőverfajták 
kapcsolata és igénybevételi manőverforma). Szükségessé vált továbbá 
egyes egészségügyi egységeket a csapatoknak alárendelni (manőver az 
egészségügyi erőkkel és eszközökkel), másokat tartalékba vonni az atom
csapás következményeinek felszámolására (a hadtáp erőkifejtés összpon
tosításának és a tartalékképzésnek elve). 

Végeredményben tehát a gyakorlat annak az elméleti tételnek helyt-
állóságát igazolja, azt a gyakorlatot bizonyítja, hogy: 

,.Minél nagyobb fejlődésen megy keresztül a hadügy, annál na·· 
gyobb szerepe lesz a tudományos elméletnek, mely összegezi a ta
pasztalatokat és megvilágítja az utat a gyakorlat számára."1:, 

i,:; MALINOVSZKIJ, R.: Bditelno sz:tojat na sztrazse mira. Moszkva, 
Voennizdat, 1962. 53. p. 
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