
A HADTAPBIZTOSITAS ELMl:LETE 

A hadtáp működöképességének helyreállítása 
az ellenség tömegpusztító eszközökkel mért csapásait 

követöen 

Elekes János alezredes 

A csapatok, valamint a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védel
mével kapcsolatosan ma már bőséges irodalom áll rendelkezésre. Ezek
ben megtalálhatók a tömegpusztító fegyverek elleni védelem alapelvei, 
valamint az egyes rendszabályok tartalmával, azok szervezésével-terve
zésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások, módszerek. 

A szabályzatok, utasítások, segédletek előírásainak jellemzője, hogy 
összfegyvernemi vonatkozásban a csapatok harctevékenységei biztosításá
nak elemeként rögzíti a tömegpusztító fegyverek elleni védelem elveit, 
előírásait, amíg a hadtáp vonatkozásúak a hadtáp tömegpusztító fegyve
rek elleni védelmének, őrzésének és védelmének komplex rendszabályai 
között szerepelnek. 

Véleményünk szerint a szabályzatok, utasítások, segédletek előírásai 
néhány pontatlanság, illetve kiegészítésre szoruló részletén túl, a korszerű 
követelményeknek megfelelnek. Kellő alapot szolgáltatnak a hadtáp tö
megpusztító fegyverek elleni védelmének szervezéséhez, irányításához. A 
probléma elsősorban ott jelentkezik, hogy a hadtápegységek, alegységek 
tömegpusztító fegyverek elleni védelme elvileg helyesen feltárt rendsza
bályainak konkrét tartalma nincs kellően kimunkálva, tagozatok, had
tápegységek, alegységek, valamint a harcfajták szerint nem kellően diffe
renciált, Ennek is következménye, hogy a hadtápegységek, alegységek tö
megpusztító fegyverek elleni védelmére irányuló tervező-szervező munka, 
vezetési tevékenység egyes gyakorlatokon általános szinten kerül megva
lósításra. E tevékenység alapját rendszerint a Csapathadtáp Utasítás III. 
fejezetében rögzített elvek, előírások képezik és kevésbé kerülnek felhasz
nálásra a gyakorlati vonatkozásokat tartahnazó egyéb utasítások, segéd
letek stb. 

A különböző szabályzatok, utasítások alapján - bár találhatók azok
ban ellentmondások - a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmé
nek rendszabályai a következőkben összegezhetők: 
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- a sérülések, vegyi-, sugárszennyezések, rombolások, vízbetörések 
(elöntések) és tüzek körleteinek előrejelzése; 

- vegyi-, sugár- és bakteriológiai felderítés; 
- a hadtápegységek, alegységek értesítése a vegyi-, sugárszennyezés-

ről és a bakteriológiai fertőzésről; 
- a hadtápegységek, alegységek széttagolt elhelyezése, valamint azok 

álcázása; 
- a hadtápegységek, alegységek elhelyezési, települési körleteinek 

időnkénti váltása; 
- az egyéni védőeszközök használata, valamint a szállítóeszközök és 

a terep védőképességének kihasználása; 
-- manőver utak előkészítése, a hadtápegységek, alegységek által el

foglalt körletek műszaki berendezései; 
- a szennyezett körletek (területek) leküzdése legcélszerűbb módjai

nak megválasztása és huzamosabb idejű ott tartózkodás esetén a hadtáp
biztositási feladatok végrehajtását és a hadtáp személyi állomány védel
mét legjobban biztosító rendszabályok foganatosítása; 

- a hadtápegységek, alegységek személyi állománya által elszenve
dett sugáradag, valamint az élelmiszerek, felszerelések, technikai eszkö
zök és egyéb anyagi eszközök, továbbá a víz szennyezettségének ellenőr
zése; 

- az után- és hátraszállitási utak folyamatos forgalmának biztosítá
sára irányuló rendszabályok; 

- a járványvédelmi és az egészségügyi tisztasági és megelőző rend
szabályok; 

- az állatjárványvédelmi- és az állategészségügyi megelőző rend
szabályok; 

- a hadtápegységek és alegységek személyi állományápaif., techniJi;ai 
eszközeinek, szállitójárműveinek, felszereléseinek és anyagi eszközeinek 
védőeszközökkel való ellátása; 

- az ellenség által alkalmazott tömegpusztító eszközöJi; csapásai kö
vetkezményeinek felszámolása. 

Az utasítások tartalmaznak a fenti rendszabályok végrehajtásával 
kapcsolatos elveket, módszereket, azonban korántsem a követelményeket 
minden vonatkozásban kielégítően és kellő részletességgel, emellett nem 
differenciálnak tagozatok, hadtápegységek, alegységek ren~eltetése, vala
mint tevékenységük jellege szerint. 

Ahhoz, hogy a hadtáp tömegpusztító fegyverek ell.eni védelmével 
kapcsolatos, tagozatonként és hadtápegységenként differenciált megbíz
ható módszerek, eljárások kerülhessenek alkalmazásra, szükséges az egyes 
rendszabályok részletkérdéseivel is a korábbiaknál nagyobb aktivitással 
foglalkozni és feltárni azok tartalmi lényegét. E cikknek is az a célja, 
hogy a rendszabályok egyikével az ellenség által alkalmazott tömegpusz
tító eszközök csapásai következményeinek felszámolásával foglakozzon 
részletesebben, alapvetően azon kérdésekkel, amelyek a hadtáp működő
képességének helyreállitásával kapcsolatosak. 

Mit ériünk a hadtáp működőképessége alatt? 
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A hadtáp működőképessége - mint állapot - meghatározásánál cél
szerű a csapatok harcképessége fogalmából kiindulni. 

A csapatok harcképessége: 
Az .,Összefoglaló a Magyar Néphadseregben folytatott hadművészeti 

tudományos kutatások 1965-1970-es tervidőszakban elért eredményeiről" 
I. könyv II. fejezetének 2. pontja a harcképességet a következőkben fog
Jalja össze: 

.. A harcképesség olyan sokrétű tulajdonságok összessége, amelyek bir
tokában a csapatok a legbonyolultabb viszonyok között is képesek harc
tevékenység végrehajtására. 

A harcképesség objektív feltételei: 
- a személyi állomány erkölcsi-harci tulajdonságainak és katonai

technikai képzettségének színvonala; 
- a korszerű fegyverfajtákkal, anyagi-technikai eszközökkel való el

látottság; 
- a fegyverek, technikai eszközök kezelésének, irányításának tökéle

tes elsajátítása. 

Végeredményben: a harcképesség a csapatok olyan erkölcsi-politikai, 
pszichológiai és katonai-technikai lehetősége, melynél fogva meghatározott 
- számukra sajátos -:- harcfeladatokat a korszerű háború bármely viszo
nyai között képesek megoldani." 

A hadtáp niűködöképessége 

A tartalmi lényeget illetően a csapatok harcképessége szorosan össze
rnrtozó fogalmak, eltérés a harcképesség, működőképesség által biztosított 
lehetőségekben, illetve az összetevőkben van. !gy: 

a műkö<löklpesség a hadtáp alakulatok olyan személyi, erkölcsi-poli
tikai, anyagi, technikai, egészségügyi, közlekedési és egyéb lehetősége, 
melynek birtokában képesek külön-külön és tagozatonként eredeti ren
deltetésüknek megfelelő vagy azt megközelítő szinten megoldani a hadmű
veletek, harctevékenységek komplex hadtápbiztosítási feladatait. 

Összetevői az alábbiakban határozhatók meg: 
- a hadtáp személyi állományának erkölcsi-p:0Etik2~ dlapota, kato

nai. politikai, szakmai kiképzettségének színvonala; 
- a személyi állománnyal, üzemképes technikai eszközökkel való 

feltöltöttség foka; 
- az anyagi ké~zletek megfelelő szintje; 
- megfelelő javító és gyógyító kapacitás; 
- megfelelő feltételek a hadtáp feladatok, munkafolyamatok végzé-

séhez; 
- a vezetési képesség, vezethetőség. 

A.z ellenség által tömegpusztító eszközökkel mért csapások alapvetően 
a fenti összetevők egyikében-másikában vagy valamennyiben okozhatnak 
károkat, melynek következtében az adott hadtáp alakulat részben vagy 
teljesen c-lvesztheti működőképességét. 1gy például nyilvánvaló ha a 
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személyi állomány erkölcsi-politikai állapota szilárd, megfelelően ki
képzett, akkor tömegpusztító eszközökkel mért csapás esetén nem esik 
pánikba, szakszerűen alkalmazza a védelem eszközeit, módszereit, hozzá
értően, szervezetten kezdi meg a következmények gyors felszámolását. Ha 
viszont az erkölcsi-politikai állapot nem szilárd, alacsonyszínvonalú a ki
képzés, akkor pánik, szervezetlen, szakszerűtlen munka lehet az ered
mény, ami egyben a működőképesség alacsony színvonalában, vagy mű
ködésképtelenségben összegeződik. A többi összetevőben keletkezett káro
sodások következményeit és a működőképességre gyakorolt hatást már 
könnyebb belátni. 

A Csapathadtáp Utasítás (hadosztály-ezred) 68. pontja előírja: 
,,Az ellenség által alkalmazott tömegpusztító fegyverek következmé

nyeinek felszámolása abból a célból történjék, hogy rövid idő alatt helyre
áiljon a hadtápegységek és alegységek működőképessége és kedvező fel
tételek jöjjenek létre a csapatok hadtápbiztosításával kapcsolatos felada
tok sikeres végrehajtására. 

A következmények felszámolása magába foglalja: 
- a hadtápvezetés helyreáilítását; 
- a mentesítési munkákat és a gyógyító-kiürítő rendszabályokat; 
- a személyí állomány mentesítését, valamint a hadtápegységek, al-

egységek technikai eszközeinek és egyéb anyagi eszközeinek mentesítését; 
- az után- és hátraszállítási utak megtisztítását és helyreállítását. 

fedezékek helyreállítását vagy építését; 
- a személyi állományt, szállítójárműveket és anyagi eszközöket ve

szélyeztető vagy a hadtápegységek előremozgását akadályozó tüzek ol
tását; 

- a víz megtisztítását a sugárzó, mérgező anyagoktól, bakteriológiai 
eszközöktől és az élelmiszer mentesítését; 

- elkülönítő-korlátozó intézkedéseket; a hadtápegységek (alegysé
gek) elkülönítését; a bakteriológiai eszközökkel fertőzött gócokban a kór
okozók elleni harcot." 

A következmények felszámolásának szabályzatainkban tárgyalt rend
szabályain kívül igen döntő kérdése az atomcsapások emberre gyakorolt 
pszichológiai hatásai következményeinek kiküszöbölése. A pszichológiai 
és erkölcsi bénultság a csapatok és a hadtáp személyi állomá
nyát egyaránt sűjthatja és pánikot kelthet. Ennek megakadályozására 
fel kell készülni, annak módszereit folyamatosan fejleszteni kell. 

E rendszabályok általános vonatkozásűak. Mindenkor a konkrét hely
zet határozza meg azok foganatosításának szükségességét. Ez pedig az 
érintett parancsnoktól azt követeli, hogy képes legyen rövid idő alatt át
tekinteni a következményeket. 

A felsorolt rendszabályok többségét mindenek előtt úgy célszerű fel
fogni, mint amelyek megvalósítása komplexen éri el a megfelelő hatást. 
Ezek mindenek előtt arra irányulnak, hogy kimentésre kerüljön a csapás 
hatókörzeiéből mindaz, ami menthető - személyi állomány, anyagi és 
technikai eszközök, felszerelések, berendezések stb. - továbbá, hogy meg
akadályozzuk a tová,bbi pusztulást, károkat, veszteségeket - tűzkárok, 

robbantások következtében keletkező veszteségek, a személyi állomány 
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további szennyezettsége, sugáradag felvétel stb. - a továbbiakban pedig 
a megmaradt erők és eszközök gyors rendezése, illetve a tevékenységhez. 
szükséges feltételek helyreállítása a működőképesség eléréséhez. 

Itt célszerű megemlíteni, amiről egyébként általában kevés szó esik, 
hogy az anyagi-technikai veszteségek számbavétele mellett kiemelt jelen
tősége van az elesettek, sebesültek számbavételének, mert a személyi 
veszteség döntő hatással van a működőképességre. Nagyon fontos ennek 
gyors áttekintése, mert ennek figyelembevételével kell rövid idö alatt át
szervezni a hadtápalegység, egyes részlegek munkáját. 

A hadtáp működőképességének helyreállítása attól függően, hogy a 
csapások következtében a működökész.séget meghatározó összetevőkben 
milyen károsodások keletkeztek, mindenkor differenciált feladatot jelent. 
Előfordulhat, hogy csak a vezetést bontották meg, de a többi összetevő 
érintetlen, ez esetben a vezetés helyreállításával ismét működőképes a kö
telék, más esetben, amikor személyi, technikai veszteségek keletkeznek, 
akkor bizonyos mérvű anyagi-technikai kiegészítéssel vagy a kötelék ren
dezésével a tevékenység folytatható. Ismét más esetben a szervezett kö
telék felbomolhat és a tevékenység folytatása csak annak újjászervezésé
vel vagy a kötelék leváltásával folytatható. 

Feltétlen szükséges a figyelmet felhívni arra, hogy a hadtápot ért 
esapások következményei felszámolásával nem lehet mindentől elvonat
koztatva foglalkozni. Mint ahogy a hadtáp minden tevékenysége szoros 
összefüggésben folyik a harcoló csapatok tervszerű, szervezett, célirányos 
tevékenységével, alapvetően annak sikere érdekében, teljes mértékben al
kahnazkodva az összes egyéb körülményekhez, úgy a következmények 
felszámolására irányuló munka is ennek keretében és teljes figyelembe
vételével történhet. Ebből egyenesen következik, hogy a hadtápnak az 
általa elszenvedett csapás következményeinek felszámolása során nem
csak önmagára kell figyelnie és összpontosítania, hanem részt kell vennie 
- lehetőségeihez képest - a harctevékenységet folytató csapatok folya
matos hadtápbiztosításában, továbbá a csapást szenvedett csapatok harc
képességeinek helyreállításában. 

A hadtáp feladatai, azok végrehajtásának módszerei, önmaga és a 
csapatok működőképességének helyreállítása terén, a körülmények ala
kulásától függően nyilvánvalóan minden esetben mások lesznek, mégis 
áitalános elvként célszerű lerögzíteni, hogy a kötelék harcfeladatainak si
keres teljesítése érdekében a hadtáp megmaradt erőit-eszközeit elsősorban 
a harcfeladatot továbbfolytató csapatok, ezen belül is a főirányban tevé
kenykedők további folyamatos ellátására keil összpontosítani, mégpedig 
ha szükséges az ellátás adott rendszerének gyors átszervezése, a hadtáp 
erők és eszközök átcsoportosítása, tevékenységi rendjük megváltoztatása 
útján. 

A harctevékenység sikeres kimenetele szempontjából döntő jelentő
ségű, hogy a csapást szenvedett csapatoknál a következmények minél 
előbb felszámolást nyerjenek, helyreálljon azok harcképessége, ezért a 
hadtáp erőinek, eszközeinek egy része részt kell, hogy vegyen ezen csa
patoknál a következmények felszámolásában, a harcképesség mielőbbi 
helyreállításában (eü. kiürités, vontatás, a mentesítéshez szükséges anya
gok biztosítása, csapathadtáp alegységek esetleges kiegészítése stb.). 
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A hadtáp tevékenységének az előzőeknél nem kisebb jelentőségű irá
nya a saját hadtáp tagozatot ért csapás következményeinek felszámolása. 
Ennek során a tagozatban levő hadtáp erőkből és eszközökből képzett, 
esetenként újólag szervezett mentőosztagokat alkalmazva, szükség esetén 
a szomszédos hadtáp alakulatok mentőosztagait, esetleg az összfegyverne
mi parancsnok által kijelölt erők és eszközök tevékenységét kell összpon
tosítani, hogy differenciáltan, a harctevékenység hadtápbiztosítása szem
pontjából fontossági sorrendben állítsuk helyre a különböző rendeltetésű 
hadtápegységek, alegységek működőképességét. 

Az a körülmény, hogy a hadtáp nem elszigetelten, örunagában, hanem 
összfegyvernemi kereteken belül tevékenykedik, egyben azt is jelenti, 
hogy nincs magára hagyatva, hanem adott esetben a csapások következ
ményeinek felszámolásában segítséget kaphat azoktól a csapatoktól, ame
lyek második lépcsőben vagy tartalékban vannak és nem szenvedtek sú
lyos veszteséget a csapások következtében. Ezt biztosítja az, hogy minden 
kötelék parancsnoka - mint egyszemélyi parancsnok - felelős a kötelék 
egészét érintően a következmények minél teljesebb felszámolásáért és 
szükség esetén összfegyvernemi szakerőket jelölhet ki a hadtápot ért csa
pások következményeinek felszámolására. Mindez arra kell ösztönözze a 
problémával foglalkozókat, hogy kutatásaikat szélesebb körűen, nagyobb 
összefüggéseket vizsgálva végezzék. 

Az elmúlt évek során jó néhány olyan - különböző szintű, célú és 
módszerű - gyakorlat került lefolytatásra, amelynek során az MN had
táp vezetése kiemelt figyelmet fordított a hadtáp tömegpusztító fegyverek 
elleni védelmének tanulmányozására, azon módszerek, eszközök, eljárá
sok továbbfejlesztésére, amelyek a korábbiaknál jobban hozzájárulhatnak 
adott esetben a csapást szenvedett csapatok és hadtáp alakulatok harc
képessége, működőképessége gyors helyreállításához. tgy: 

- sok segítséget nyújtott a hadtáp működőképessége megóvására~ 
illetve helyreállítására irányuló tevékenység szervezésének tanulmányozá
sához az 1970-ben végrehajtott módszertani bemutató gyakorlat, amely az 
ezred hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmével volt kapcsolatos. 
Az itt szerzett tapasztalatok eredményei jelenleg már realizálódnak a ki
képzés során. 

- A következmények felszámolása terén hasznos tapasztalatokat 
szolgáltatott az 1972-ben lefolytatott „SPARTACUS" gyakorlat, ahol az 
l\'IN hadtáp Yezetése az érintettek bevonásával a következmények felszá
molásának feladatait az idő, erő és a szervezési lehetőségek szoros össze
függései alapján vizsgálta. ,,E gyakorlat során megállapítást nyert például~ 
hogy az a mentőosztag - legyen az bármilyen kötelék mentőosztaga -, 
n1eiyet a végrehajtott atomcsapás után hoznak létre, nem biztosítja időben 
és megfelelő hatásfokkal a feladat végrehajtását. A különböző számveté
sek igazolják, hogy a mentőosztagnak 30-60 percen belül be kell érkeznie 
a góc területére és a beérkezés után számított kb. 1 óra alatt el kell vé
geznie a mentési munkálatokat. Ennek teljesítése azt igényli, hogy az osz
tagot még a harctevékenység kezdete előtt létre kell hozni, mégpedig úgy 
felkészítve, hogy tevékenységét a lehető legnagyobb szervezettséggel és a 
leggyorsabban végezze. A megoldásra több változat lehetséges, mint pél-
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dául létrehozni a mentőosztagot, mint az adott kötelék szervezetszerű al
egységét, ez a változat létszám és anyagi kihatásánál fogva nem javasol
ható. Reálisabbnak tűnik egy olyan változat, hogy a harctevékenység elő
készítése időszakában az adott kötelék erőiből hozzuk létre állandó harc
rendi elemként. Ez utóbbi megoldás nem zárja ki azt a lehetőséget sem, 
hogy adott esetben a szükséglet és a lehetőségek függvényében a csapást 
követően hozzunk létre újabb mentőosztagot." 1 

- Ugyancsak nagy fontossággal birnak azok a tapasztalatok, amelyek 
az 1972-ben lefolytatott „TRANZIT-72'" gyakorlat során születtek. E gya
korlat egyrészt érzékeltette, hogy mit jelent egyidejűleg végrehajtani a 
súlyos csapásokat szenvedett hadtáp erőkkel és eszközökkel a következ
mények felszámolása terén korábban jelzett hármas feladatot, másrészt 
ráirányította a figyelmet azokra a teendőkre, amelyek a csapásokat kö
vetően a megbontott hadtápbiztosítási rendszer helyreállításával kapcso
latosak. 

Ez a gyakorlat újólag aláhúzta, hogy a hadtáp működőképességének 
helyreállítása meglehetősen differenciált feladatok összességét jelenti a te
kintetben is, hogy milyen hadtápegység, illetve a hadtápegységek milyen 
komplexuma érintett az adott hadtápbiztosítási folyamatban és azt milyen 
károsodás éri. Nyih1ánvalóan eltérőek lesznek a rendszabályok egy-egy 
önállóan tevékenykedő hadtápegység esetében, mint olyan esetben, ami
kor az adott hadtáp feladat végrehajtásában több hadtápegység, alegység 
vesz részt és e rendszert kell ismét működőképessé tenni. Ez utóbbi átfogó 
szervezést igényel. 

A végrehajtott gyakorlatok hasznos tapasztalatai mellett azonban to
vábbra is szükség van az elért eredmények továbbfejlesztésére, a hadtáp
biztosítás valaménnyi tagozatát érintően. 

lv1ind~,e témával kapcsolatos irodalomban, mind a gyakorlatokon ta
pasztalható, a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmének terve
zése, szervezése során a maximalizmusra való törekvés. Ez kifejezésre jut 
abban, hogy a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelme rendszabá
lyainak végrehajtásához erőkben és eszközökben túlzott igénnyel lépnek 
fel, helyenként feleslegesen túlzott méretű műszaki munkákkal számol
nak, másrészt a rendszabályok végrehajtását illetően nem differenciálnak 
az egyes hadtápegységek, alegységek és azok helyzete szerint. E problé
mákra élesen rámutatott az MNHF HM h. elvtárs szakmai csoportjában 
elhangzott előadás, mely szerint: 

„A tömegpusztító eszközök csapásainak a hadtápra gyakorolt hatása 
és az ellene való védelem maximális lehetőségei, erői, eszközei minden 
valószínűség szerint sohasem lesznek arányban, éppen ezért tagozatonként 
és hadtá.pegységenként, alegységenként differenciáltan kell a lehetősége
ket, erőket és eszközöket koncentrálni a tömegpusztító eszközök elleni vé
delem rendszabályainak végrehajtására. Úgy véljük, nem helyes az a 
szemlélet, mely szerint minden hadtáp erőt és eszközt egyformán kell vé
>deni és ennek megfelelően alkalmazni a védelem erőit és eszközeit. El 
kell tehát döntenünk tagozatonként és hadtápegységenként, hogy mire 

1 Az MNHF HM h. elvtárs szakkiképzési csoportjában 1972. decemberében 
elhangzott előadás. 
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koncentráljunk. E téren úgy véljük alapelvű! kell szolgáljon, hogy min
denkor azokra a hadtáp objektumokra, hadtápegységekre kell a fő figyel
met .forditani, amelyek a harc, hadművelet sikere hadtáp feltételeinek 
alapvető meghatározói." 

összefoglalva az elmúlt évek során lefolytatott gyakorlatok tapasz
talatait, úgy ítélhető meg, hogy a hadtáp működőképességének helyreál
lítása érdekében az alábbi fő feladatokat kell általában figyelemmel vég
rehajtani: 

Mindenekelőtt a megbontott hadtáp vezetési rendszer helyreállítását. 
Ez nem merül ki abban, hogy adott tagozaton, illetve vezetési szinten 
helyreállítjuk a híradás zavartalan működését. A fő feladat a hadtápveze
tés rendszerének működését alapvetően biztosító törzsek, hadtáp vezető 
szervek, hatápegység parancsnokságok vezetési képességének helyreállí
tása, beleértve a végrehajtó hadtápegységek, alegységek vezetését is. 

A kialakult helyzet gyors áttekintése és értékelése alapján meg kell 
szervezni és végre kell hajtani a csapást nem szenvedett hadtápegységek, 
alegységek azonnali kivonását. 

A lehető legrövidebb idő alatt az igénybe vehető erőkkel, eszközök
kel a csapást szenvedett hadtáp objektumoknál, egységeknél, alegységek
nél végre kell hajtani mindazokat a mentési, segélynyújtási stb. feladato
kat, mint amelyek bármilyen csapást szenvedett kötelekek esetében szük
ségessé válnak. 

Végre kell hajtani a személyi állomány, illetve 2.z anyagi-technikai 
eszközök mentesitését, a szervezetszerű, illetve ideiglenes összetételű állo
mánnyal, szükség esetén megerősítő erőkkel és eszközökkel. 

A hadtáp tevékenysége érdekében biztosítani kell a szükséges utak 
helyreállítását, az akadályok, torlaszok eltávolítását, a veszélyeztetett irá
nyokban a tüzek oltását, továbbterjedésének megakadályozását. 

Végre kell hajtani a megmaradt állomány, erők és eszközök olyan 
rendezését és átcsoportosítását, amely biztosítja a hadtápbiztosítás terén a 
funkcionális feladatok végrehajtásának feltételeit. 

Amennyiben a megváltozott helyzet, az új körülmények a megma
radt állomány, erők és eszközök szükségessé teszik. úgy át kell szervezni 
a hadtápbiztosítást, illetve annak elemei rendszerét. 

A felvázolt főbb tevékenységek a hadtáp működőképességének hely
reállítása terén a végrehajtandó feladatoknak csupán egy részét teszik ki, 
azokat a területeket, amelyek meghatározó jelleggel bírnak a további te
vékenység feltételei szempontjából. Az általános érvényű elvek alkalma
zi:i.sát figyelembe véve azonban szükséges tagozatonként differenciáltan 
tmTábbvizsgálni és kimunkálni részletesen a konkrét teendőket. 
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