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Szemelvények
Hadtápbiáosítási Fogalmak Értelmező Szótárából'

Glpkoc:it'otd ő: olyan szállítási folyamar, amclynek hefcjezó mozz.rnatakenr n
gépkocsi (száütókötelék) visszalér az ereá.ti f"lrukóh.lyr", kiinduló (telepre)
helyrc v4gy a parancsnok által meghatározott körletbe. A gépkocsiforduló az után-

és hátraszállítások rendszerében fontos
számvetési tényezó.

Hadtápbiztaltár

negszenvzlsének eltlri:

hadmúveletben a csapatok hadtápbiztosításának sikere döntó mértékbenfügg
a hadmúveleti-hadászati (hadműveleti)
tervnek és a konkrét helyzetnek megíeleló
megszervezésétól.

A

hadmúveletek hadtápbiztosltásának

megszervezése és végrehajtása a seregtest,

parancsnok e\határozisának, a hadtáppal
kapcsolatos direktíváinak, utasításainak és
az elöIjlrő parancsnok intézkedéseinek
alapjan töfténik,

A

csapatoA

bttlínűteltt alattí hadtápbizn-

sítáw negzen ezésiaek clljából:
- pontosítani kell a feladatot, értékelni
kell a hadműveleti hadtáphelyzetet, és
meg kell határozni a hadtápbiztosítás rendelkezésére álló erók és eszközök felhasz,
nálásának rendjét;
- a csapatok hadtápbiztositásának valameanyi ágazatát, azok alapvető feladatai-

val e. tevikenysége valószinú váJtozataival ósszhangban k€ll me8tervezni;

'A
1]t

szótár a közeljövőben

jelenik meg.

-

a hadtáphadmúvelet alatti munkára

idóbcn rönéncj és közvetlen íeL}észrte,evel kapcsolatosan a reodszabályok egész
.orát a gyakorlatban kell régrelrajtani:

- biztosítani kell a hadtáp békeáIlapotról háborus állapotra idóben tölténó átál,
lítását és annak rövid idó alatti bemozgó-

sítását;
a hadtáp tetepítéséta csapatok létrehozott csoPoftosításának, azok tevékenysége irányának és a tervezett manóvernek

-

meglclelóen, rováhbá a helyzet konkrór

vi.ionl ainak

figyelembevetelér

eI

kell

végrehajtani;

-

biztosítani kell a hadtáp és a csapa-

tok egész hadtápbiztositási rendszerének

állandó és m4gas foki életképességét,az
atomfegyver alkaktnzásáyal, v4gy annak
alkalmazása nélkiil lefolytatandó hadmúveletekben;
- a lradtáp folyamatos és szilárd veze
tésÉra he]yzel legbonyoIultabb viszonyai

között is meg kell szervezni,
A('sapatok hadtápbizto.irj,a megszervezésénák aJapjául valamennyi hadcrci

nem seregtestre (m4gasabbegységre) jel-

lemzó tudományos elvek

szolgálnak.

Ezefőez az elvekhez az alábbiak tartoznak:

-

a hadtápbiztosítás megszervezésének
a hadmúvelet levezetési tervével ós a csapatok feladataival való összhangja;

I

,

a csapatcsoportosítások hadtápbizto-

sításának megszervezése, azok tevékenységi irányai és hadmúveleti felépítéseelemei szerint;
- a hadtáp erókifejtésének a fó feladar
végrehajtó csaPatcsopoftosítások biztosí
tására való ös§zpontosítása;

-a

c§aPatcsoportosítások ma-<imális
biztositása hadtápvonatto-

önállóságának
zásban;

- a száEMföIdí csapatok hadmúveleti
seregtcstjeinel a hadtápbiztosítást a hadmúveletben azokkal részt vevó többi csa
pat érdekeioek figyelembevételével kell
me8szervez;

- a lradművelet folyamán meg kell
ter(mleni .l (sJPJrok \oronkövclkczÖ hadműveleti szünetek nélkül folyó - harctevékenységek alatti szilárd hadtápbiztosi

tek

részére hadtápintézkedéseket kell

kiadni,

A

hadrápdirekrivjr .l íronthadraprörzs

készíti,a fegyvernemi és szolgálatiág-

íőnökök íészvételével,a frontpafancsnok
hadtáphelyettesének közvctlen

A

fronthadtáp-direktiyában

nek időpontját és kórleteit; a kiuta]ásra

kerüló anyagi készleteket; azok hadműve,

leti

feladatonkénti,

seregtestenkénti,
m4gasabbegységenkénti és
egységenkénti elosztását; a hadtáp tömeg-

frontközvetlen

összhangja,

kérdésekkel is.

Ezcn kívül az egyes haderónemi sereg-

(mdgd.abbe8ység. k ) hadrapbizLositása megszervezésének, az egyes hadtáp,
szolgáleti,ágak tevékenységének meg vannak a saját elméleri tételei, amelyek alap-

r(\lek

ján a csapatok hadtápbizto§ításával kap,
csolatos konkrét rendszabályokat megvalósítják,

í]iilápdireátiv., a hadtápvezetés alapvetó okmánya - a hadmúvelet teljes mélységóre elkészítendó flonthadtáp-direktíva,
A hadtápbiztositással kapcsolatos felada,
tokat fronthadtáp-direktíva kivonat, valamint külön hedtápintézkedés formájában
kell badseregekhez (hadseregközvetlen
hadtestekhez) eljuttatni, a fronthadtápmagasabbegysógek, egységek és -intéze-

álta].ában

meg kell adni a íronthadtápsávokat; a íó
és tartalék elosztóállomásokat. -kikötóket
és azok rószlegeit; az IÁK-ok szétbonta,
kozáshoz való készenléténekidópontját,
helyét és áteresztóképességét, az elosz,
tóá.llomásokat, a vasúti csapatok és a közlekedesi,zaka]a].-ulatok lelad a tai l; a lront
ellátódandfu és kórházdandár településé-

tásának feltételeit.
Az általános elvekhez kell még sorolni
az olyaookat, mint az előirjárő tagozat {e|e,
lóssége, az a.Iárendelt csapatok minden
oldalú teljes és idejében történő hadtápbiztosításáórt; a hadtápbiztosítiis megszervczcsinck, a h rd.zintér konkrer viszo
nyaival, a mdevó hadtáperók és -eszkö,

zök mennyiségéval és állapotával való

irányítása

alatt,

pusztító fcgyve.ek elleni védelmének,
valamint órzésének és védelmének megszemezését, a

HVP

elhelyezését és áttele-

pülését,a badtápkészenlét idejét,
A hadműveleti hadtáphelyzet konkrét
viszonyaitól függóen a fronthadtíp-diret,
tívát ki lehet egészítenimás Íontosabb

A fronthadtáp-direktivát a fíontParancsnok, a törzsfónók és a parancsnok
hadtáphelyettese írja alá,
A fronthadtáp,direktíva hadseregek
(hadscrcgközvedcn hadrestek) rerzere

szóló kivonatában meg kell adni a hadsereg (badseregkózvcderr hadtest) hadtápbiztosításának rendjét a badművelet eló,
készítésekkorés annak folyamán (mely

raktáraknál, kirakóállomásokon v€y
kjkörókb.n

ket, kinek

rételezik al anyagi t.zküzö

a

sz,állitőeszkőzej végz:tk az

a kcII hat-raszállLtani a
;
sebesiilteket és betegcket, a sérült harci
technikát és íegy-verzetet a hadmúvelet
r:rán,záJIit.irt

hor

elókészítésekor és a csapatok tevékenysé

gének alapvctő terepszakaszutóI);

az

l39

any4gi készletek méreteit és me8alakítá§á-

nak időpontját; a lószer és .jzemalya5,
fogyasztási notmákat a hadmúvelet

íolyi-

mán; a nem csökkenüető készleteket a
hadművelet végén;mit és mikor tesz a
front a hadsereg biztosításának érdekében

(FKGU előkészítésea hadsereg sávjában,
az anyagi eszközók tánszállitása a íront
szállítóeszközein, a sebesültek háttasz!űtása az

őnllló egé§zségügyi oszt€októl

és

az egeszségügl i zaszlóaljakról srb,), a had-

sereg (hadseregközvetlen hadtest) haduip. fronrhadráp erőivel es eszközeivel

való megerósítésót; a front HVP-ot

és

áttelepülésének irányát; a hadtápcsapatok
hadművelet alatti biztosításhoz való
készenlétét.A fronthadtáp-direktíva kivonatot a fronthadtáp törzsfónök hitelesíti.

H tallh,hz,t: azon tényezók és vi.zo.
nyok összessege. amelyek közötr a t saparok h;drápbizrosírásar meg kell szervezni

a hadmüvelet (harc) íolyarnán. r alaminr a
harctevékenység egyéb eseteiben. A hadtáphelyzet a harcászati (hadmúveleti)

helyzet szerves Észeés magába foglalja:
- a hadtáp állapotát (állomány, feltól,

- a hadtapegységek. -alegységek e.
intózetek. az anlagi keszlerek széttagolr
elhelyezésének és rejtésének íokát;

-

a katonal' szállrtások volumeneL, veg-

.rehajtásának feltételeit é§ ]ehetóségét
(meglevó közlekedési utak száma és 7t
eresztőképessége);

-.a

Iégerő településének köfü]fné,

nyelt;

- a technikai bizto§ításhoz szüksége§
javítóalap meglététés lehetóségeit hadtápszolgálati áganként;
-

a fegyver és harci technika hátraszál-

A

hadtálhúzeí nagában

lítással kapcsolatos lehetóségeket,

fagla lja:

* az egészségügyi helyzetet;

- a csapatok, a hadtápszervek, azok
tevékenységénekkörletei, járvány- ós
iűaginány helyzetét;

- a helyi készletek meglététés a csapatok hadtápbiztosítás lua való fehaszníllsának lehetóségét;

- az ellenség hadtápobjektumok
ráhatásának íokít;
- a hadtáp

tevókenysége mioden

oldalú biztosításának és vezetésének felté

töttség, techoikai felszereltség, a hadtápalegységek és vezetó szervek szeméIyi állo-

teleit,

rulajdons;gai.
képzettsegének íoka és ö\sles7okotr-

kívül még figyelembe kell venoi a

manyanak erkölcsi-poliLikai
sága);

-

a hadtáp feléprrelér (a hacltáp mca

a]akrtása llétrehozasa/ és szétbontakozt_r
töj a c\apaiok tcvéLcnységenckirányai

és terepszakaszai szednt);
- az anyagj eszközök meglététés lép
csózését;

- a hadműveletre (harcra) megállapi,
lotr logyaszrasi norm,ikat (Liutalr .rnyagi
tartalékokat)

;

elleni

A

badtáphelyzet értékelésekorezcken

terep
jellegét, az éghajlati, a hidrometeorológiai

viszonyokat, az év- és napszakokat,

a

barctevékenység elókészítésérerendelke,
zésre á]ló idót, a harctevékenységhadtápbiztosItá:ának m(85,/ervezÉ\el és ! éBre
h4ráseL Az értékelésta parancsnok hadtip- és legy.verzeti helyettese. a Gtyver
nem! es i §zo]galattonokok \,egzIk,

Lr,.

L1,1r,l1 G)(jrp Jl.zh,/eí.
HabiÉ Li:zltj qa, akzredx

