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A Hátországi és Polgári Védelmi Parancsnokság alárendelt katonai szervezeteinek
alaprendeltetésében, háborús alkalmazásában jelentős eltérések vannak, melyek tükrö
ződnek hadtápbiztosításuk megszervezésében és végrehajtásában is. A közlekedési csa
patok a HÁPVP alárendeltek között szervezetük nagyságrendjét, feladataik jelentőségét
figyelembe véve jelentős helyet, szerepet töltenek be. E tanulmány célja, annak bemuta
tása, hogy e sajátos felépítésű szervezetek hadtápbiztosítása hogyan, milyen sajátossá
gokkal kerül megszervezésre.
A hátországi közlekedési csapatok hadtápbiztosítása dandár, illetve zászlóalj szintű
kötelékenként kerül megvalósításra. A közlekedési csapatok legmagasabb szintű szervezete a
dandár, melynek állományába közúti komendáns, útépítő, hídépítő, vasúti felépítmény zászlóal
jak, ideiglenes átrakókörletek és gépkocsi szállító zászlóaljak tartoznak.
A dandár hadtápbiztosításának megszervezését az alaprendeltetésből, alkalmazás
ból eredő, sajátos követelmények határozzák meg.
A dandár alárendeltjei önálló zászlóalj szintű szervezetek, melyek önálló hadtápszervezetekkel rendelkeznek. A dandár alkalmazása nagy területen történik, alárendelt
zászlóaljai egymástól nagy távolságra, széttagoltan oldják meg alaprendeltetésből eredő
feladataikat.
A közúti komendáns zászlóaljak a fő gépkocsiutakon, századonként kerülnek alkal
mazásra. Egy' század feladata 100 km-es útvonalszakasz közúti biztosításának végzése, a
zászlóalj alkalmazása 300 km-ig terjedhet.
A z út- és a hídépítő zászlóaljak a közúthálózat helyreállításában vesznek részt szintén
a kijelölt fő, vagy kisegítő gépkocsiutak mentén.
A vasúti felépítmény zászlóaljak a kijelölt vasúti főirányban a rombolt vasútvonalak
helyreállítására kerülnek alkalmazásra, együttműködve a KM erőivel.
A z ideiglenes átrakókörlet parancsnokságok és gépkocsi szállító zászlóaljak nagy vízi aka
dályokon létesített átkelőhelyeken alkalmazva végzik a szállítás folyamatosságának biz
tosítását, együttműködve az átkelőhelyeket üzemeltető műszaki csapatokkal.
A felsorolt tényezők a közlekedési dandár és alárendeltjeinek hadtápbiztosítását
alapvetően meghatározzák, ezért azokat minden helyzetben figyelembe kell venni.
A dandár és a zászlóalj hadtápegységek rendeltetése, állománya:
A dandár alaprendeltetéséből eredő feladatai végrehajtásához szükséges anyagi
technikai eszközök biztosítását, a személyi állomány egészségügyi ellátását, a dandár
törzs és a zászlóaljak, századok, hadtápalegységek valósítják meg.

A hadtápalegységek rendeltetése, a háború alkalmazáshoz, a személyi állomány
ellátásához, a technikai eszközök üzemeltetéséhez anyagi eszközöknek előírt helyen és
időben történő biztosítása, a sérültek és betegek ellátása, kiürítése, a kijelölt egészségügyi intézetekhez.
A dandártörzs és az alárendelt csapatok, a szervezetek nagyságrendjének megfele
lően kialakított szervezetű és kapacitású ellátó alegységekkel rendelkeznek.
A dandártörzs hadtápalegységei, a dandárparancsnokság és közvetlenjei ellátására
hivatottak. Szervezetük, felszereltségük, lehetőségeik alapján nem vesznek részt az alá
rendelt zászlóaljak ellátásában, alapvetően csak a dandárparancsnokság és a közvetlenek
anyagi készleteit tárolják, szállítják, lőszerből és üzemanyagból azonban a dandár részére
megszabott kiszabatot is tárolják.
A dandár segélyhelye is elsősorban a dandártörzs egészségügyi ellátására hivatott,
esetenként azonban szükség szerint segítséget nyújtani az érintett zászlóaljak sérültjei
nek ellátásában.
A dandár segélyhely az egészségügyi szolgálat főnökének van alárendelve, parancsnoka
orvos tiszt.
A z ellátó szakasz közvetlenül a dandárparancsnok hadtáphelyettesének van aláren
delve. Parancsnoka tiszthelyettes, állományába szállító raj, élelmezési ellátó raj és raktá
rak tartoznak. Szállító kapacitása 45-50 t szilárd és 8-10 t folyékony anyag szállítását
teszi lehetővé.
A dandár alárendeltségébe tartozó szervezetek különböző rendeltetésű önálló
zászlóaljakból és ideiglenes átrakó körlet parancsnokságokból tevődnek össze.
A zászlóalj hadtápalegységek attól függően változnak, hogy milyen rendeltetésű
zászlóalj kötelékébe tartoznak. Valamennyi zászlóaljnál találunk segélyhelyet és ellátó
szakaszt.
A zászlóalj segélyhely a zászlóaljparancsnok közvetlen alárendeltségébe tartozik,
szakmailag pedig a dandár egészségügyi szolgálatfőnökének van alárendelve. Vala
mennyi zászlóaljnál a segélyhely parancsnoka tiszthelyettes.
A zászlóalj ellátószakasz a zászlóaljparancsnoknak van közvetlenül alárendelve, szak
mailag a dandárparancsnok hadtáphelyettesének. Parancsnoka tiszthelyettes, állomá
nyába szállító raj, élelmezési ellátóraj, és raktárak tartoznak.
A szállító kapacitásuk 38-60 tonna szilárd és 5-15 tonna folyékony anyag szállítá
sát teszi lehetővé.
A vasúti felépítmény zászlóalj ellátószakaszában két szállító raj van, 55-60 tonna
szilárd és 10 tonna folyékony anyag szállító kapacitással.
A zászlóalj hadtápalegységeken kívül a közúti komendáns és a gépkocsi szállító
zászlóaljaknál század hadtápalegységek is vannak rendszeresítve. E két zászlóalj századai a
zászlóaljtörzstől nagyobb távolságra elszakadva oldják meg feladataikat, így a századok
ellátása önállóan működő század ellátó rajok útján valósul meg. Ezen ellátó rajok végzik
a század élm., üza. és egyéb anyaggal való ellátását.
A dandár hadtápbiztosításának megszervezése
A dandár hadtápbiztosításának megszervezése magában foglalja a hadtáp felkészí
tésére, felépítésére, életképességének fenntartására, a szállítási útvonalak kijelölésére és
igénybevételére, a dandár csapatainak anyagi, technikai, egészségügyi és más irányú biz23

tosítására, továbbá a hadtáp folyamatos és szilárd vezetésére vonatkozó komplex rend
szabályok tervezését, szervezését, végrehajtásának irányítását és ellenőrzését a háborús
tevékenység viszonyai között.
A hadtáp felkészítése a dandár felkészítésének részeként valósul meg. Ennek kere
tében kell végrehajtani a dandár és az alegységhadtápok békeállapotról háborús hely
zetre való gyors áttérésének előkészítését is.
A közlekedési dandároknál és zászlóaljaknál e feladatnak nagy jelentősége van,
mivel béketevékenységük és szervezetük eltér a háborústól. A dandár és a zászlóaljhadtápok békeállapotáról háborús helyzetre való átállása magasabb harckészültségbe való
helyezés és mozgósítás révén valósul meg. Ennek során kell végrehajtani a hadtápszervek megalakítását, más katonai szervezetektől átcsoportosított keret állományból,
illetve tartalékos hadkötelesekből, a központilag tárolt „M” anyagi készletek felvételezé
sét, a teljes „M” állomány ellátását, a mozgókészletek lépcsőzését, málházását, a hadtáp
állományának összekovácsolását, a háborús működési helyek elfoglalását, a visszaha
gyott anyagi készletek átadását, a hadinormák szerinti ellátásre való áttérést és más fel
adatokat.
Hogy e feladatok adott esetben szervezetten, a meghatározott időnormákon belül
végrehajtást nyerjenek, már az állandó harckészültség időszakában alapos előkészítő
munkát igényelnek. A dandár és az alárendelt szervezetek hadtápalegységei állományá
nak megalakítását úgy kell tervezni, hogy a fontosabb beosztásokba olyan személyeket
biztosítsunk, akik békében is azonos, vagy hasonló beosztásban vannak és az elrende
lést követően képesek azonnal megkezdeni a feladatok szervezését, végrehajtását. A
keretállománnyal úgy kell gazdálkodni, hogy a megalakítandó zászlóaljak hadtáp vezető
állományának kulcsemberei feltétlenül a ht. vagy tsz. állományból legyenek biztosítva.
A keretállomány és a tartalékos állomány felkészítésére, összekovácsolására az AHKSZ
időszakában kell megfelelő figyelmet fordítani és biztosítani kell, hogy azok rendszeres
időközönként, a tényleges állományúakkal együtt gyakorolják feladataikat.
A béke- és a keretállomány felkészítése során nagy súlyt kell helyezni a megalakulási hely részletes megismerésére, az ott folyó tevékenység megszervezésére, gyakorlá
sára, a központi raktárakból, különböző vállalatoktól lebiztosított anyagok felvételezése
módjainak, eszközeinek, útvonalainak tanulmányozására. Biztosítani kell, hogy a sze
mélyi állomány fluktuációja függvényében, a gyakorlások rendszeresen ismétlődjenek.
A had táp felkészítése keretében a háborús tevékenység során végre kell hajtani a
személyi állomány pótlását, a szállító és hadtáptechnikai eszközökkel történő feltöltést,
a készletek kiegészítését, a személyi állomány felkészítését az alkalmazásból eredő sajá
tos hadtápbiztosítási. feladatok végrehajtására.
A felkészítés rendszabályai az alkalmazás során rendszeresen ismétlődve jelentkez
nek. A végrehajtás szervezői, kezdeményezői a hadtáphelyettesek, akik összhangban a
soron levő feladatra történő felkészítés parancsnoki munkáival végzik a hadtápalegységek felkészítését.
A hadtáp felkészítése mint a hadtápbiztosítás megszervezésének egyik eleme a
dandár tevékenységében sajátosan jelenik meg. Összfegyvernemi csapatoknál a dandár
rendszerint naponta kap újabb harcfeladatot, így a hadtápbiztosítás megszervezése az
újabb harcfeladathoz, ezen belül a hadtáp felkészítése a másnapi hadtápbiztosítási fel
adatokra naponta jelentkező, rendszeres feladatot képezi. A hátországi közlekedési dan
dárnál miután szétbontakozott, azaz zászlóaljaival elfoglalta a háborús működési helye24

két, a közúti komendáns zászlóaljak a fő gépkocsiutak forgalmazásához szétbontakoz
tak, az út- és hídépítő zászlóaljak a számukra megszabott helyreállítási feladatot meg
kezdték, az IÁK-ok kijelölt körleteiket elfoglalták, viszonylag hosszabb időn kersztül,
több napon át végzik a részükre meghatározott feladatokat. Ennek megfelelően a hadtápbiztosítás kialakított rendszere sem igényel változtatást olyan gyakorisággal, mint az
összfegyvernemi egységeknél, magasabbegységeknél.
A hátországi közlekedési csapatoknál olyan esetekben kerül e feladatra sor, amikor
a közúti komendáns zászlóaljak részére újabb FGU-t jelölnek ki, tehát változik a
zászlóaljak, vagy a századok feladata, az eredetileg kijelölt útvonalak romboltsága, szenynyezettsége miatt más útvonal kerül kijelölésre, s annak következtében a századokat,
esedeg egy egész zászlóaljat át kell csoportosítani. Az út-, illetve a hídépítő zászlóaljak
nál egy-egy újabb helyreállítás, vagy építési feladat esetében, a vasúti felépítmény
zászlóaljaknák szintén olyan esetben kerül sor feladatváltozásra, ha a zászlóalj a kijelölt
vasúti irányban más rombolt szakaszok helyreállítása végett átcsoportosításra kerül.
A közlekedési dandárok háborús alkalmazásában a fenti esetekben válhat szüksé
gessé a hadtápbiztosítás új feladathoz történő megszervezése, ezen belül a hadtáp felké
szítése is.
A közlekedési csapatok hadtápjának felépítése, a hadtáperőknek és eszközöknek a
háborús alkalmazásból eredő feladatot végrehajtó egységek, alegységek hadtápbiztosítására létrehozott csoportosítása. A hadtáp felépítésének összhangban kell lenni a dandár,
illetve zászlóaljai alkalmazására kialakított elgondolással és illeszkedjen a hátországvé
delmi csapatok egészére kialakított hadtápbiztosírási rendszerbe. A hadtáp felépítését
úgy kell kialakítani, hogy minél tovább működhessen egy helyben és lehetőség legyen
arra, hogy a fő feladatot megoldó alegység ellátására összpontosítsa erőinek, eszközei
nek nagyobb részét. Követelmény továbbá, hogy biztosítva legyen a had táperőkkel és
-eszközökkel való manőverezés lehetősége és minimális legyen a sebezhetőség.
A hadtápalegységek telepítésére számításba vehetők az alkalmazás körletében talál
ható állandó jellegű építmények is, tekintettel arra, hogy a sátrakkal való ellátottság nem
teszi lehetővé a csak sátorban történő működést.
A dandár hadtápalegységei a dandár harcálláspont körletében, a harcállásponttól
olyan távolságra települjenek, hogy vezetésük a belső összeköttetés rendszerében
megoldható legyen és őrzés-védelmükre külön erőt ne kelljen biztosítani. A harcállás
ponttal egy körletben történő település annál is inkább indokolt, mivel a dandár hadtápalegységei a dandárparancsnokság állományának ellátását közvetlenül végzik.
A dandár segélyhely részére olyan épületet (épületrészt) kell berendezni, ahol a funk
cionális feladatok végzése biztosítható, azaz mind hagyományos, mind tömegpusztító
fegyverektől keletkezett sérültek ellátására alkalmas legyen. A sérültek ellátása alatt a
dandár segélyhelyen beszűkített ellátást értünk, életmentő beavatkozást, vagy első
orvosi ellátást, ugyanis a sérülteket a központilag jelölt katonai, vagy polgári kórházba
kell szállítani.
A dandár ellátó szakasza telepíti a dandár raktárakat és az élelmezési ellátó pontot. A
raktárakat szintén célszerű épületben elhelyezni olyan helyen, ahol a szállító gépjármű
vek, mozgása biztosítható, illetve az ellátási feladatok végrehajtása zökkenőmentesen
végezhető. Az élelmezési raktárt ott célszerű elhelyezni, ahol az élm. ellátó raj az élelme
zési ellátópontot telepíti. Az üzamanyag raktár részére szabadban, vagy fészer alatt kell
kijelölni megfelelő nagyságú területet, ahol a tűzbiztonság követelményeit messzeme4
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nőén biztosítani kell, illetve a gépjárművek forgalmához, feltöltéséhez szükséges feltéte
lek meglétét szem előtt kell tartani.
Az élelmezési ellátó raj telepíti a dandárörzs ellátásához az élm. ellátó pontot, lehe
tőleg a dandárparancsnokság elhelyezési körletének közelében. E célra olyan épületet
célszerű igénybevenni, amelyben az élelmezési anyagok feldolgozása, előkészítése végre
hajtható, a tiszti, tiszthelyettesi állomány részére étkezde berendezhető, vízlelőhely
közelében legyen. Az épületen kívül kell elhelyezni a főközpontot a mozgékonyhákhoz
rendszeresített sátrakban, ugyanitt kell elhelyezni a vízszállító gépkocsit is. Ki kell jelölni
az ételkiosztó helyet a sorállomány részére, mosogatóhelyet az evőcsészék elmosásához
és hulladékgyűjtő helyeket.
A zászlóalj hadtápalegységeit a zászlóaljparancsnokság elhelyezési körletében kell
telepíteni olyan követelmények szerint, hogy biztosítva legyen a zászlóalj törzs ellátása,
egyidejűleg a zászlóalj alegységeinek ellása is.
A vasúti felépítmény, az út- és a hídépítő zászlóaljaknál a zászlóalj ellátószakasz biz
tosítja a századok közvetlen ellátását is, század ellátórajok nincsenek rendszeresítve,
tehát a főtt étkezéssel való ellátás is a zászlóalj ellátó szakasz funkciója. A zászlóalj
segélyhelyet és az ellátószakaszt ezért központi helyen célszerű telepíteni. Az ellátó sza
kasz itt is raktárakat és élm. ellátó pontot telepít olyan követelmények szerint, mint a
dandártörzsnél.
A közúti komendánszászlóaljak századainak ellátórajai, a század részére kijelölt
útvonalszakasznak lehetőleg a közepén legyenek telepítve, ahonnan két irányban bizto
sítható a meleg étkezés kiszállítása a forgalomszabályozó őrsök személyi állománya
részére. Az ellátó rajok lehetőleg a század diszpécserpont közelében működjenek.
A gépkocsi szállító zászlóaljak századainál szintén ellátó rajok vannak, ezek mindig
a századokkal együtt mozogjanak, illetve a századok körletében települjenek.
A közlekedési csapatok hadtápjainak áttelepítésére általában akkor kerül sor, ha a hábo
rús alkalmazás során a csapatok feladatai változnak és a változás átcsoportosítással jár.
Ugyancsak át kell telepíteni a hadtápot, ha a működési körlete szennyeződött, vagy ha
az ellenség légi támadó eszközeinek tevékenysége azt indokolttá teszi. Az áttelepülés
végrehajtása alapvetően három változatban történhet. Egy változat szerint az áttelepülést a hadtáp végrehajtja az egységgel, alegységgel együtt, annak oszlopában, az oszlop
végén mozogva. Erre század, vagy zászlóalj kötelékben kerülhet sor. Ebben az esetben a
zászlóalj ellátó szakasza és a segélyhely besorol a zászlóaljparancsnok által meghatáro
zott helyre a zászlóalj menetoszlopának végére és azzal együtt hajtja végre a menetet.
Másik változat, amikor a hadtápalegységek a zászlóalj vagy a dandár parancsnok
sággal együtt települnek át. Dandár vonatkozásban ez rendszerint így történik, a
zászlóaljak közül ez a változat elsősorban a közúti komendáns zászlóaljakra jellemző.
Egy harmadik módja lehet az áttelepítésnek a hadtápalegységek önálló áttelepülése, amikor az alegységektől, vagy a törzsektől függetlenül, önállóan hajtják azt végre.
Ez a változat elsősorban a közúti komendánsszázadok ellátó rajainál fordulhat elő, vagy
a zászlóalj, dandár hadtápalegységek egy részénél abban az esetben, ha települési helyei
ket szennyezettség, vagy más ok miatt elhagyni kényszerülnek.
A hadtáp tömegpusztítófegyverek elleni védelme, őrzés-védelme, az életképesség fenntartá
sának alapvető feltételét képezi. A hátországvédelmi csapatoknál sajátosan jelentkeznek
a követelmények e területen is. Amikor a közlekedési csapatok életképességének meg
óvásáról, fenntartásáról beszélünk elengedhetetlen, hogy tisztázzuk a sajátosságokat,
26

mert csak azok ismeretében lehet a követelményeket megérteni, illetve a rendszabályo
kat kimunkálni. Nem lehet célravezető módszer, ha az összfegyvernemi csapatokra
vonatkozó elveket, rendszabályokat sablonként fogadjuk el.
A közlekedési csapatok hadtápalegységei kis létszámmal rendelkeznek, fegyverze
tük csak a személyi fegyverekből (pi., gépi) áll, tűzerejűk így csekély, a páncélelhárítás és
a légvédelem eszközei nincsenek rendszeresítve, kollektív védőeszközökkel nem rendel
keznek. A személyi állományt szinte teljes mértékben leköti a hadtápbiztosítási felada
tok folyamatos végzése. A szállítási feladatokra az egyes gépjárművek mozgása a jel
lemző, oszlopszállítással nem számolunk. Ugyancsak a sajátosságok közé sorolhatjuk
azt a tényt is, hogy a hadtápalegységek nem önálló körletben, hanem a parancsnokság
vezetési pontjának körletében települnek, s e célra gyakran vesznek igénybe állandó jel
legű épületeket is.
A felsorolt sajátos jellemzőket a hátországvédelmi közlekedési csapatok hadtápja
élet-, működő- és teljesítőképessége fenntartásának megszervezésénél figyelembe kell
venni.
A megszervezés alapja a dandárparancsnok (zászlóaljparancsnok) utasítása. A ter
vet a dandár törzse dolgozza ki (zászlóaljnál a zászlóaljtörzs), s a tervben foglalt had
tápra vonatkozó rendszabályok végrehajtásának megszervezéséért a hadtáphelyettes
felelős.
A hadtáphelyettes a törzs által kidolgozott terv alapján, a hadtápegységek parancs
nokai részére tartandó feladatszabások keretén belül a következő kérdésekben ad utasítást:
- a hadtápalegységek állományának feladatai az ellenség diverziós felderítőcso
portjainak támadása esetén;
- a hadtápalegységek állományából megalakítandó harci csoportok, tűzoltó oszta
gok feladatai, felkészítésük rendje;
- a vegyi-, a sugárfigyelés feladatai és a mentesítés végrehajtásának rendje;
- az értesítés rendje, jelei, jelzései, a személyi állomány tevékenységének rendje az
ellenség tömegpusztító és gyújtófegyverekkel, földi és légi támadóeszközökkel végre
hajtott csapása esetén;
- együttműködés a település körletében levő szomszédos alegységekkel;
- esetleges műszaki munkák végrehajtásának rendje a hadtápalegységek körleté
ben;
- az álcázás rendszabályai.
A hadtápalegységek állományából ki kell jelölni olyan harci csoportot, amely az
ellenség diverziós csoportjainak támadása esetén részt vesz annak elhárításában. Ki kell
jelölni azt a terepszakaszt (védőállást), amelyet megszállt a hadtápalegységek személyi
állománya. Ki kell jelölni ezen kívül a hadtápalegységek körletén belül az őrhelyeket, az
őröket, meg kell szabni az őrzéssel kapcsolatos feladatokat. A tüzek oltására fel kell
készíteni minden hadtápalegységtől 1-2 katonát, s a tűzoltó felszereléseket könnyen
hozzáférhető helyen kell tárolni. A szállítási feladatok végrehajtásához gépkocsinként 2
fő fegyveres kísérőt kell kijelölni és felkészíteni. Célszerű e célra a parancsnoktól 4-6 fő
katonát megerősítésként kérni, akik állandó jelleggel a hadtáphelyettes rendelkezésére
állnak, rendszeres felkészítést kell részükre biztosítani. Alkalmazásuk elsősorban a szállí
tások fegyveres biztosítására, esetenként más őrzésvédelmi feladatokra történjen. Ha a
hadtáp vezető állományából ellenőrzési vagy más jellegű feladattal útbaindulnak tisztek,
minden esetben meg kell szervezni a fegyveres kíséretüket.
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Dandár és zászlóalj szinten mentőosztag kerül kijelölésre. E mentőosztagok állo
mányába a szükséges mértékben be kell vonni hadtáperőket és eszközöket is, elsősor
bán az egészségügyi szolgálattól a dandár, vagy zászlóalj segélyhely állományát.
A dandár és zászlóaljak vegyi -sugárfigyelési rendszeréből a had tápalegységekre
háruló feladatra esetenként 1-1 főt kell felkészíteni és részt venni a rendszerből a had
tápra háruló feladat végrehajtásában. Ugyancsak ki kell jelölni a hadtápalegységek állo
mányából a részleges mentesítést végrehajtó személyeket és fel kell készíteni.
Az értesítés rendszere is dandár, illetve zászlóalj méretekben van megszervezve.
Ennek jeleit, jelzéseit a hadtáp személyi állománnyal meg kell ismertetni, az egyes mun
kahelyeken ki kell függeszteni. Meg kell határozni, hogy kinek, milyen feladata van a
különböző jelzések esetén és azokat be kell gyakoroltatni.
A hadtápalegységek körletének közelében tevékenykedő híradó, vagy más alegysé
gekkel együttműködés keretében meg kell szervezni a közös feladatok végrehajtását és
az egymásnak történő segítségnyújtást. *
Az elvégzendő műszaki munkákat meg kell határozni. Mely anyagok részére kell
fedezéket ásni, vagy a személyi állomány részére létesítendő óvóhely elkészítésében kire,
milyen feladat hárul.
Az álcázási rendszabályok ismerete és betartása valamennyi hadtápegység számára
komoly jelentőséggel bír. A törzsfőnök által foganatosított álcázási rendszabályokat
hadtápalegységekkel meg kell ismertetni, betartásukat rendszeresen ellenőrizni kell.
A szállítási útvonalak kijelölése és igénybevételük megszervezése a közlekedési csapatok
hadtápbiztosításában sajátos feladatot képez. A jelentőségét a hátországi közlekedési
csapatok háborús alkalmazásának sajátos kérdései határozzák meg olyanok, mint a nagy
területen történő alkalmazás, az egymástól nagy távolságra való elhelyezés, az ellátóbázi
sok nagy száma, ebből eredően a szállítási igények kiterjedt méretei.
A hátországi közlekedési csapatok - hasonlóan a többi hátországi alakulathoz háborús feladataikat nem sávhatárokkal határolt területen oldják meg, miként azt az
elvonuló szárazföldi csapatok, hanem a hátország különböző területein, a hátország
közlekedési hálózatának kijelölt szakaszain, a részükre meghatározott háborús műkő
dési helyeken, alkalmazási körleteikben, terepszakaszaikon. E körletek csapatonként dif
ferenciált nagyságú területekre terjednek ki, amely területen különböző katonai szerve
zetek helyezkednek el, vagy vonulnak át, különböző polgári vállalatok, szervek végzik
rendszeres napi tevékenységeiket és az ezekkel járó szállító feladatokat. Következéskép
pen a hátországban működő közlekedési csapatok részére külön szállítási útvonalak
nem kerülnek kijelölésre. A többi hátországi alakulattal együtt olyan útvonalakat vehet
nek igénybe, amelyek nem esnek egybe a kijelölt fő, vagy kisegítő-gépkocsi utakkal,
másodrendű útvonalakkal, amelyeket központi szállításokra nem vesznek igénybe.
Abbén az esetben, ha egyes közlekedési csapatok más tevékenységi körletbe kerül
nek átcsoportosításra, a menetvonalakat e célra az elöljáró parancsnokság jelöli ki
(HÁVP), egyeztetve a HM illetékes szerveivel.
Azok a fő gépkocsiutak, amelyek a hátországi közlekedési csapatok erőivel kerül
nek kiszolgálásra, amelyeken a közlekedési dandárok közúti komendánszászlóaljai
működnek, a saját szállítási feladatok végrehajtására általában nem vehetők igénybe. A
közúti komendánsőrsök, forgalomszabályozó órsök, diszpecserpontok állományának
közvetlen ellátását szolgáló szállítási feladatokra akkor lehet utakat igénybe venni, ami
kor az útforgalmi terv szerint csapatmozgások, szállítások nincsenek.
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Ha a feladatok és körülmények szükségessé teszik, a dandárok részére a HÁPVP
hadtáptörzs kijelöli az ellátó bázisok és a csapatok közötti területeken igénybe vehető
útvonalakat, azonban ezeket minden esetben egyeztetni kell a HM illetékes szerveivel.
Ez. sem jelenti egyébként azt, hogy a kijelölt útvonalakat csak a közlekedési csapatok
használhatják, azokon más katonai szervezetek, polgári vállalatok is szállítanak, sőt
amennyiben a kijelölt útvonalakat nagyobb csapatmozgásra igénybe veszik, a közleke
dési csapatok szállítási feladatait más útvonalon kell végrehajtani.
A közlekedési csapatok szállítási feladatainak végrehajtása tehát alapvetően nem
központilag kijelölt utakon történik, hanem a háborús működési helyek és az ellátó
bázisok között meglevő alacsonyabb rendű utak igénybevételével. Szállításaik során
alkalmazkodni kell a központilag tervezett és irányított szállításokhoz. Olyan utakat,
ahol központilag szállítások kerülnek végrehajtásra általában nem vehetnek igénybe.
Gyakran változtatni kell a szállítási úzvonalakat. A helyi utak igénybevételénél célszerű,
ha a területileg illetékes katonai szállítási főigazgatóságokkal működnek együtt, illetve
egyeztetik azokat.
Anyagi biztosítás
A közlekedési csapatok anyagi biztosítása magában foglalja az alegységek, egységek
- háborús feladatainak végrehajtásához, a személyi állomány napi életének fenntartásához
szükséges anyagi eszközök előteremtésére, a személyi állomány és a technikai eszközök
ellátására, az anyag rendeltetési helyére való eljuttatására és felhasználására irányuló
rendszábályokat és tevékenységeket.
Az anyagi biztosítás ellátási áganként valósul meg az anyagnem szerint illetékes
szolgálati ág főnökök irányításával.
A közlekedési csapatok anyagi szükségleteit az alábbi tényezők határozzák meg:
- a közlekedési csapatok részére megszabott feladatok jellege;
- a kiszolgálandó útvonal hossza;
- közlekedési hálózat (út, vasút) romboltságának foka és terjedelme;
- a vízi akadályok jellege, szélessége, a szállítási feladatok mértéke;
- a műtárgyak állapota, helyreállítási szükségleteik;
- az ellátási forrásoktól való távolság;
- a közlekedési csapatok technikai felszereltsége, a technikai eszközök típusa, álla
pota;
- az évszak, időjárás, terepviszonyok;
- és nem utolsósorban az ellenség tevékenységének jellege, az alkalmazott fegyver
fajták.
A hátországi közlekedési csapatok ellátásának forrásai alapvetően a központhadtáp
kijelölt bázisa, illetve a kijelölt polgári vállalatok. Az ellátó bázisokat a szakanyag szerint
illetékes HM szolgálatfőnökségek jelölik ki. Az ellátóbázisok kijelölésénél a területi elhe
lyezkedés a meghatározó, azaz a csapatok háborús működési helyéhez legközelebb eső
központi, vagy területi raktár, illetve polgári vállalat (húsipar, sütőipar stb.) kerül kijelö
lésre.
Ez egyszerűsíti az ellátás rendszerét, s a lehetőségek függvényében rövidíti a szállí
tás útvonalait is.
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A közlekedési csapatok hadtápszervei és az ellátást végző raktárak parancsnokságai
között közvetlen kapcsolat van, közbeeső szervek, tagozatok nincsenek, az anyag az
ellátóbázistól közvetlenül a felhasználó egység hadtápjához kerül. Az elvonuló száraz
földi csapatok ellátásának bonyolult láncolata, a különböző tagozatok részére itt kikü
szöbölt. A dandárhadtáp nem ékelődik a zászlóaljhadtápok és a központi ellátószervek
közé, a zászlóaljak önálló ellátást folytatnak, közvetlen kapcsolatban vannak az ellátó
bázisokkal.
A közlekedési csapatok anyagi biztosításában sajátos tényezőként jelentkezik, a
kisalegységek ellátása. Ez elsősorban a közúti komendáns zászlóaljakra érvényes, ahol a
századok 80-100 km-es szakaszon bontakoznak szét, s a század ellátó rajoknak ilyen
távolságban kell megoldaniuk az ellátást. A század diszpécser pontok, az ellenőrző-áte
resztő pontok, a forgalomszabályozó őrsök személyi állománya és gépjármű techikai
eszközeinek ellátása sajátos ellátás-szervező tevékenységet igényel.
A személyi állomány napi kétszeri melegélelemmcl való ellátása követelmény, ezért
az élelmezési ellátás megszervezését ennek figyelembevételével kell végrehajtani.
A kikülönített alegységek melegétkezéssel történő ellátásának legcélszerűbb módja
az, hogy főzőládában, az őrsök, diszpécser pontok személyi állománya készíti el az étele
ket, ehhez az ellátó raj, naponta szállítja ki a nyersanyagot. Mivel azonban a közlekedési
csapatok nincsenek ellátva ilyen eszközökkel, az egymástól jelentős távolságra levő kisalegységeket központilag kell ellátni főtt étkezéssel, amely már több nehézséggel jár. Cél
szerű az élm. ellátó rajt a század útvonalszakaszának a közepén telepíteni, ahonnan a leg
távolabbi forgalomszabályozó őrsök maximálisan 40-50 km távolságra lehetnek mind
két irányban, így a melegétel szállításának útvonala, időtartama lerövidül. A melegételt
hőtartó háti éthordóban kell szállítani. A kiszállítást kombinált módszerrel kell megol
dani úgy, hogy a közelebb eső őrsökhöz sz ellátóraj viszi ki, a távolabb esők saját eszkö
zeikkel vételezik fel az ellátórajtól.
Célszerűnek látszik az utalás módszerének alkalmazása is, olyan esetben, ha a
foszab. őrs, vagy más közúti biztosítási elem személyi állományát, a közelben települő,
működő és csapathoz (út-, hídépítő z., vagy egyéb alakulatok) utaljuk élelmezési ellá
tásra. Ezt dandár szinten kell megszervezni. Ha a működési hely közelében más sereg
test (honi. lé., csapatrepülő) állományába tartozó alakulat diszlokál, az ellátási utasítást a
HÁPVP hadtáptörzs szervezi meg.
Az ellátást úgy kell ütemezni, hogy az ellátóbázisoknál 5,10 naponként vételezze
nek a csapatok, ennél sűrűbben nem célszerű vételezni. Amennyiben tárolótér rendelke
zésre áll, célszerűbb nagyobb készletet felhalmozni, - elsősorban a laktanyákban, objek
tumokban elhelyezett szervezeteknél - így a szállítások gyakoriságát csökkenteni. Rom
landó élelmiszerek esetében természetesen 2-3 naponként szükséges vételezni.
Azon zászlóaljaknál, ahol század ellátórajok működnek, a zászlóaljhadtáp a száza
dok részére 3-5 naponként szállítson rendszeresen, romlandó élelmiszereket naponta
egyszer. Üzemanyagból célszerű az 5 napos ellátási ütemet megvalósítani, lőszerből és
egyéb anyagokból az 5 naponkénti szállításhoz igazodva esetenként, a szükségletnek
megfelelően kell kiszállítást eszközölni.
A közlekedési csapatoknál az eddigi gyakorlatok tapasztalatai szerint a háborús
alkalmazás 10 napos időszakában az alábbi fogyasztással számolhatunk: - lőszerből
0,5-0,7 ja., - hajtóanyagból 1,5-2,2 ja., élelmiszerből 10 javadalmazás. Egyéb anyagok
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ból szükséglet szerint. Az összfogyasztás mennyisége (beleértve az egyéb anyagokat is)
mintegy 370-530 tonna lehet.
A dandártörzs és a zászlóaljak szállító kapacitása összesen mintegy 340-360 t szi
lárd és 50-70 t folyékony, mindösszesen 390-430 t anyag szállítását teszi lehetővé egy
fordulóban. Ha a rendelkezésre álló szállítótérnek 50%-át használjuk fel a szállítási fel
adatokra - a másik 50%-át tárolásra - akkor a 10 napos időszakban két fordulóval tud
juk megoldani a felhasznált anyagok pótlását. Ez azt jelenti, hogy 5 naponként kell
nagyobb szállítási feladatokat végrehajtani. A romlandó anyagok vételezését természete
sen rendszeresen, általában 2 naponként kell végezni.
Egészségiigyi biztosítás
A közlekedési csapatok egészségügyi biztosítása a személyi állomány harckészült
sége fenntartásának, egészsége megóvásának, a sebesültek és betegek segélyben való
részesítésének, kórházba történő szállításának, gyógyításának, a csapatokhoz való gyors
visszatérésük biztosításának, a betegségek megelőzése céljából foganatosítandó rendsza
bályoknak a rendszere.
Magában foglalja a gyógyító-kiürítő munkát, a higiénés, járványvédelmi rendszabá
lyokat, továbbá az egészségügyi szolgálat tömegpusztító fegyverek elleni védelemmel
kapcsolatos tevékenységét.
A közlekedési csapatok egészségügyi biztosításának megszervezését befolyásolja a
várható egészségügyi veszteség mértéke, szerkezete, az elöljáró által kijelölt egészségügyi
intézetek, kórházak terheltsége, a dandár és a zászlóalj egészségügyi szolgálat eszközök
kel és anyagokkal való ellátottsága.
A gyógyító-kiürítő tevékenység alapját a sebesültek és betegek zászlóalj, vagy dan
dár segélyhelyeken történő gyógyítása, illetve az arra rászoruló polgári, vagy katonai
kórházba való szállítása képezi. A 15 napon belül gyógyulókat a csapat segélyhelyen lát
ják el, az azon túl gyógyulókat kórházba kell szállítani.
A sebesültek és betegek segélyhelyekben való részesítése az alábbiak szerint történik:
- elsősegély: maguk az alegységek katonái végzik a sebesülés helyén, illetve a
közeli fedezékben;
- orvos előtti segély (felcsersegély): a zászlóalj segélyhelyen;
- első orvosi segély: a dandár segélyhelyen, de csak a dandár segélyhelyhez utalt
szervezetek katonái. A zászlóaljak állományába tartozó sérültek az első orvosi segélyt
kórházban kapják;
- szakorvosi, vagy magasabb szintű segélyt a kórházak biztosítják.
A közlekedési csapatoknál az egészségügyi ellátás „szakaszos” elve nem érvényesül
úgy, mint az elvonuló szárazföldi csapatoknál. Itt a zászlóalj segélyhelyről nem szállítják
a dandár segélyhelyre a sérültet, a zászlóaljak is közvetlenül saját eszközeikkel szállítják
saját sérültjeiket a kijelölt kórházba.
Tömeges sérülések esetén a sebesültszállító eszközök mellett az alegységek vala
mennyi járművét be kell vonni a sérültek szállításába.
A higiénés és járvány védelmi rendszabályok betartására a betegségek megelőzése,
elterjedésének megakadályozása végett nagy figyelmet kell fordítani. Ezek közül a leg
fontosabbak: - a katonák munkafeltételeinek egészségügyi ellenőrzése, a személyi állo
mány élelmezésének, elhelyezésének, vízellátásának, fürdetésének, az elhunytak éltem e31

tésének egészségügyi ellenőrzése, az élelmiszerek és a víz vizsgálata, a személyi állomány
fertőzéssel szembeni ellenállóképességének fokozása, a fertőző betegség gócok lokalizá
lásában, felszámolásában való részvétel.
Az egészségügyi biztosítás tervezését dandár szinten a dandár egészségügyi szolgá
lat főnöke végzi. Az egészségügyi veszteség várható mértékét, az ellenség tevékenységé
nek, a dandár csapatai alkalmazásának függvényében, a HÁPVP egészségügyi szolgálat
főnöke határozza meg.
A hadtáp vezetése
A közlekedési dandár alárendelt csapatainak hadtápbiztosításáért a dandárparancs
nok felelős. A hadtáp vezetését a parancsnok a hadtáphelyettesen és a szolgálati ág
főnökökön keresztül gyakorolja.
A dandár hadtápbiztosítása megszervezésének alapja a dandárparancsnok elhatáro
zása és az elöljáró hadtáposztályok intézkedése.
A dandárparancsnok a hadtáphiztosításra vonatkozóan meghatározza;
- a hadtáp feladatát a csapatok háborús tevékenysége előkészítésének és végrehaj
tásának időszakában;
- az alárendelt zászlóaljaknál létrehozandó, fenntartandó anyagi készletek szintjét,
az ellátás, szállítás rendjét;
• - a lőszer és az üzemanyag fogyasztási normáit;
- a szállítási feladatokra igénybe vehető útvonalakat;
- a hadtáp megerősítésére (szállítmányok fegyveres kísérése) kijelölendő erőket,
eszközöket;
- a hadtáp készenlét idejét.
A hadtápbiztosítás fő szervezője a dandárparancsnok hadtáphelyettese. A hadtáphelyettes azon utasításai, amelyek az anyagi eszközök szállítására, a zászlóaljak hadtáp
anyagokkal való ellátására vonatkoznak, kötelezőek, valamennyi zászlóaljparancsnok és
szolgálati ág főnök számára.
A dandár hadtápvezetésében realizálni kell mindazon sajátos követelményeket,
amelyek a dandár alkalmazásából, szervezetéből és a hátországvédelmi csapatok ellátási
rendszeréből erednek.
A dandároknál a hadtápalegységek elsősorban a parancsnokság és a közvetlenek
ellátását végzik, az alárendelt zászlóaljak önállóan végzik saját alegységeik ellátását, azaz
közvetlen kapcsolat van az ellátóbázisok és az alárendelt zászlóaljak között. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy a zászlóaljak a dandárhadtáptól függetlenítve lennének.
A dandár hadtáphelyettes, aki a hadtápbiztosítás fő szervezője, a háborús műkö
dési helyre történt kitelepülést követően, haladéktalanul személyes kapcsolatot teremt a
központilag kijelölt ellátóbázisok parancsnokaival, s az ellátás rendjét, a vételezések üte
mezését, szervezését egyezteti.
A hadtápbiztosítás megszervezése időszakában a hadtáphelyettes, a háborús tevé
kenység első tíz napjára végezze el az anyagi szükségletek biztosítására vonatkozó szám
vetéseket. A számvetésben rögzítse valamennyi anyagra vonatkozóan a szükségleteket,
a meglevő készleteket és a kettő különbözete alapján a tíz napos időszak alatt felvétele
zendő anyagok mennyiségét. A szállítási feladatok megtervezésének alapját az így nyert
adatok képezik, ezek alapján kell elkészíteni a tíz napos szállítási tervet.
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A dandárparancsnok elhatározása és utasításai alapján - a szolgálati ág főnökök
bevonásával - a hadtáphelyettes elkészíti a hadtápbiztosítás megszervezésének tervét. A
tervet térképen, rövid magyarázó szöveggel kell elkészíteni.
A zászlóalj hadtáphelyettesek munkatérképet vezessenek, melyre a hadtápbiztosí
tás megszervezése tervének elemeit vigyék rá. A számvetéseket munkafüzetben rögzít
sék.
A dandár az alárendelt hadtápbiztosítással kapcsolatos feladatait hadtápintézkedésben határozza meg.
A dandár hadtápvezetés a harcálláspontról valósul meg. A hadtáphíradás a
parancsnoki híradás rendszerében történik. '
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