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Néhány gondolat a hadosztály hadtáp vezetéséről 
(Egy gyakorlat tapasztalatai alapján) 

Szabó Arpád alezredes 

T A* 

Az utóbbi években a hadseregben jelentős lépések történtek a ka
tonai vezetés módszerei tökéletesítésére. Egyes szervek kísérleteket is 
folytatnak az új vezetési módszerek kialakítása céljából Nemrégen az 
egyik magasabbegységünk kísérleti vezetési gyakorlatán vettem részt. Az 
ott szerzett tapasztalataim indítottak arra, hogy néhány kérdésben kifejt
sem gondolataimat a hadosztály hadtáp vezetésével kapcsolatban. 

1. A· hadtáp vezetőszervek munkájának megszervezése. 

A korábbi gyakorlatokon szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
előre elkészített forma okmányok és számvetések jelentős mértékben 
csökkentették a harc hadtápbiztosításának megszervezéséhez szükséges 
időt. Azonban a harc előkészítő időszakához viszonyítva ez az idő még 
mindig hosszú, ezért további csökkentésre kell törekedni. 

Egyesek szerint a további időcsökkentés a vezetés gépesítésének meg
oldásától, valamint a hadosztály hadtáp vezető szervek struktúrális vál
tozásával biztosítható. Véleményem szerint a jelenlegi körülmények és 
lehetőségek közÖtt is van mód a hadtápbiztosítás megszervezéséhez szük
séges idő további csökkentésére. Ezt a módot a parancsnok hadtáphelyet
tese, a badtáptörzs és a szolgálatiág-vezetők munkájának ésszerű meg
szervezésében, a feladatok végrehajtása he"lyes sorrendjének meghatározá
sában látom. 

A magasabbegység kísérleti vezetési gyakorlatán azt tapasztaltam, 
hogy a hadtáptörzs és szolgálatiág-vezetők munkájukat rutin szerint vé
gezték, és azt nem alakították a konkrét helyzet körülményeihez. 

Általában elfogadott és bevált gyakorlat, hogy a hadtáphelyettes ja
vaslatait a parancsnok részére, valamint elhatározását a harc hadtáp
biztosítására, operatív csoport bevonásával a harcállásponton dolgozza ki, 
az elhatározás formába öntése pedig a hadtáp vezetési ponton történik. 
A kísérleti vezetési gyakorlaton is ezt a módszert alkalmazták. 

* E rovatban közli a szerkesztőség azokat a cikkeket, válaszcikkeket, me
lyeknek tartalmi értelmezése, megállapításai, következtetései vitára különösen 
számot tarthatnak. 
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A munka megszervezésénél és· az operatív csoport ·összetétélének meg„ 
határozásakor azonban nem vették figyelembe, hogy a hadtáp vezetési 
ponton mar.adó vezető szervek a hadosztály előtt álló feladatot, az elöljáró 
hadtápintézkedését nem· ismerik, ezért munkájuk beindítására. mielőbbi 
tájékoztatásra van szükség. Gyakorlatilag a következő történt. A hadtáp-. 
helyettes az operatív csoporttal, amelyhez az üzemanyag-, az egészség
ügyi szolgálatvezető és tervező tiszt tartozott, 22.00-ra a harcálláspontra 
érkezett. Itt a harcászati tájékoztató és az elöljáró hadtápintézkedése alap-. 
ján a hadtáphelyettes kidolgozta javaslatait a parancsnok részére, majd 
:az összfegyvernemi és fegyvernemi törzsekkel együttműködésben meg
hozta elhatározását a harc hadtápbiztosítására. Ezen munkák befejezése 
után az operatív csoport, másnap 05.00-kor tért vissza a hadtáp vezetési 
pontra. Ezen időpontig a hadtáp vezetési pontra semmiféle tá.iékoztatás 
nem érkezett, ezért ott a harc hadtápbiztosítása érdekében, munka nem 
folyt. A visszaérkező operatív csoport jelentette a hadtáp törzsfőnöknek 
a hadtáphelyettes elhatározását és utasításait a hadtápintézkedések és a 
hadtápbiztosítási terv elkészítésének határideiére, ami meglehetősen rövid 
határidő volt. Az ilyen munkamódszerből adódott, hogy a hadtáp vezetési 
ponton hét órán keresztül munka nem folyt, utána pedig igen rövid időn 
belül kellett a feladatokat megoldani. Ennek természetes következménye 
volt az, hogy elmaradt az elemző összeegyeztetett munka, és a hadtáp
intézkedésekben, a hadtápbiztosítási tervben, a szolgálatiág-vezetők ter-
veiben és számvetéseiben több lényeges hiba fordult elő. Ezért a hadtáp
biztosítás a harc idején a hadtápbiztosítási terv szerint nem volt végre
hajtható. 

A leírtakkal kapcsolatban két következtetés vonható le: 

a) Az operatív csoport összetételének meghatározását illetően: annak 
eldöntésénél, hogy kiket vonjunk be az operatív csoportba, az operatív 
csoport által megoldandó feladatokat és a hadtáp vezető szervek kialakí
tott munkarendjét kell alapul venni. Más lehet és kell is lenni az opera
tív csoport összetételének akkor, amikor: 

- a hadtáphelyettes részére szükséges adatok beszerzése, rész-szám
vetések elkészítése a feladat, és a hadtáphelyettes elhatározásának kiala
kítása és formába öntése a hadtáp vezetési ponton történik a hadtáphe
lyettes. visszatérése után vagy, amikor; 

- az elhatározás kidolgozása a harcállásponton történik, de a for
mába öntésre és az intézkedések kidolgozására a hadtáp vezetési ponton 
kerül sor, illetve, amikor; 

- az elhatározást és az intézkedéseket is a harcállásponton dolgoz
zák ki. 

Véleményem szerint az operatív csoportba, addig az időpontig, amíg 
a hadtáphelyettes jelenti a parancsnoknak javaslatait a harc hadtápbiz
tosítására célszerű bevonni a hadtáp törzsfőnököt is. fgy a hadtáp törzs
filnök személyesen ismeri meg a hadosztály feladatát, a hadosztálypa
rancsnok elgondolásának lényegét, valamint a hadtáphelyettes elgondo-

• lását, illetve elhatározásának lényegét. Ezután visszatérve a hadtáp ve
zetési pontra, képes a munka beindítására és a sürgős intézkedések ki
adására. A hadtáp törzsfőnök részére a személyesen szerzett ismereteket 
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lényegesnek tartom, mert mint a gyakorlat is igazolta, a visszatért ope- , 
ratív csoport tagjai által ismertetett hadtáphelyettesi elhatámzásnak több 
olyan részlete volt, amit a hadtáp törzsfőnök nem értett meg helyesen. 

b) A hadtápbiztositás tervezésében a vezető szerep a hadtáphelyet
tesé, azonban hadosztály viszonylatban a részletek kidolgozását, a had
tápbiztosítás megszervezésének munkaigényes feladatait a hadtáptörzs és 
szolgálatiág-vezetők végzik. Ezért a hadtáphelyetteseknek arra kell töre
kedniök, hogy minél előbb olyan információkkal lássák el a törzseiket, 
hogy azok képesek legyenek a harc hadtápbiztosításának megszervezése 
érdekében, a munka beindítására. Rövid idő esetén pedig határozzák meg 
a munka sorrendjét, mélységét és részletességét, és ezzel adjanak lehető
séget a főbb feladatok minimális idő alatti végrehajtására. 

2. A hadosztály hadtáp vezetése a harc időszakában. 

A kísérleti gyakorlat alapvető célja űj módszerek kialakítása a had
osztály harc alatti vezetésében. Fő követelmény á. folyamatos vezetés fel
tételeinek biztosítása volt. Ennek érdekében a harc időszakában két harc
álláspontot, úgynevezett „harcálláspont I"-et és „harcálláspont II"-ót hoz
tak létre, amelyek felváltva települtek és működtek. Emellett a ho. PK 
vezetésével a PKH-ekből és fegyvernemi főnökökből operatív csoportot 
szerveztek, amely mindig a működő harcálláspontról (I-ről vagy !I-ről) 
vezette a harcot. A hadosztály hadtáp vezetését a következőképpen szer
vezték meg: 

- a parancsnok hadtáphelyettese, a technikai helyettes és a fegy
verzeti főnök a hadosztályparancsnok operatív csoportjába kerültek be
osztásra; 

- a hadtáp vezetési pontról a harcálláspont I-re, illetve II-re 1-1 
törzsbusszal 1-1 hadtáp, technikai és fegyverzeti tiszt került kiküldésre. 
Ezek feladata - a hadtáphelyettes, a technikai helyettes és a fegyverzeti 
főnök megérkezéséig - a kialakult helyzet tisztázása volt; 

- a hadosztály hadtáp vezetési pont parancsnoka a harc idejére a 
hadtáp törzsfőnök lett. 

A hadosztálynál az eddigi gyakorlatok alapján azt a következtetést 
vonták le, hogy a harc idején a hadtáp vezetési ponton folyamatos munka 
nem folyik. Ennek okát abban látták, hogy nem volt biztosítva a had• 
táp vezetési pont felé a folyamatos információ áramlás. Az új módszertől 
ennek megoldását várták. 

Az új vezetési módszer szerint a hadtáp vezetési pont az információ
kat kapja: 

- a működő harcállásponton levő hadtáphelyettestől, valamint az 
összfegyvernemi törzstől; 

- az alárendelt egységparancsnokok hadtáphelyetteseitől; 
- a hadosztály hadtápegységek és -alegységek parancsnokaitól. 
A hadosztályparancsnok hadtáphelyettes tájékoztatása a hadtáphely

zetröl történik : 
- közvetlenül az egységparancsnokok hadtáphelyette.eitől a parancs

noki hírrendszeren keresztül-, és 
- a hadosztály hadtáp vezetési pontról. 
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A gyakorlat az alábbi tapasztalatokat hozta: 

1. A hadtáp vezetési pont információ ellátása nem javult. A harc
álláspontról adott közlemények 2-3 órás késéssel érkeztek. Ehhez nagy
mértékben hozzájárult a hírrendszer hiányossága is . 

2. Az egységparancsnok hadtáphelyettesek felé a hadosztály harc
álláspontról a parancsnoki hírrendszeren - annak zsúfoltsága miatt -
nehéz volt hadtápvonatkozású intézkedéseket eljuttatni. Ha a hadosztály
parancsnok hadtáphelyettes intézkedni akar az egység hadtáphelyettesek 
felé a hadtáp hírrendszer, akkor az intézkedés eljuttatása körülménye
sebb, mert: 

a) az intézkedést a harcállásponton tartózkodó hadtáptiszt rejtjelzi, 
<ás azt leadják a hadosztály hadtáp vezetési pontra, 

b) a hadosztály hadtáp vezetési ponton felvett közleményt megfejtik 
(tudni akarják miről van szó), és továbbítják az illető egység hadtáp ve
zetési pontjára. 

Ugyanez a rendszer érvényesül visszafelé az egység hadtáphelyette
seknek a hadosztályparancsnok hadtáphelyettes részére szóló jelentésé
nek eljuttatásában. 

3. A hadosztály hadtáp vezetési ponton folyó munka a régivel szem
ben - ezen a gyakorlaton - nem változott. 

A tapasztalatok alapján levonható következtetések: 
a) A hadtáphelyettes, ha a harcállásponton tartózkodik, előnyös, mert 

-figyelemmel követheti a harchelyzet változásait, s így kedvező helyzet 
adódik az alábbi feladatok elvégzésére: 

- megállapíthatja, hogy a hadtápbiztosítás a tervezettnek megfele
]óen végrehajtható-e, vagy azon milyen módosítások szükségesek, 

- gyorsan tájékoztatni tudja a hadtáp vezetési ponton levő törzsét 
a számára fontos kérdésekröl, 

- a kialakult helyzetnek megfelelően időben intézkedni tud a had
osztály hadtáp szükségessé váló manővereire, 

- a parancsnokot állandóan tájékoztatni tudja a hadtáp lehetősé
geiről. Részt vehet a parancsnok elhatározásának pontosításában, szükség 
esetén új elhatározása kialakításában. Az elhatározásokról közvetlen ér
tesüléseket szerezhet. Ennek alapján gyorsan, rövid időn belül képes a 
hadtápelhatározás módosítására vagy új elhatározás meghozatalára. 

Új harcfeladat hadtápbiztosításának kidolgozásakor (pl. másnapi harc 
hadtápbiztosítása) azonban szükség van a hadtáptörzs és szolgálatiág-ve
zetők bevonására is. A hadtápbiztosítás tervezésében továbbá is érvénye
sül a hadtáphelyettes vezető szerepe. A hadtáp vezetési ponton a törzs
főnök teljes egészében képes őt helyettesíteni, így a hadtáphelyettes harc
állásponton való tartózkodásának hátrányairól nem beszélhetünk. Azon
ban a rádióhíradás mellett szükség van a személyes kapcsolatokra is a 
hadtáphelyettes és a hadtáptörzs között, főleg nagyobb mérvű feladatok 
végrehajtása előtt. 

• b) A hadtáp törzsfőnök képes a hadtáp vezetési ponton folyó munka, 
valamint a kapott feladatok végrehajtásának megszervezésére és irányí
tására. Azonban tisztázni kell, hogy mennyiben jogosult önálló intézke-
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désekre az alárendeltek hadtápbiztosítása és a hadosztály hadtáp meg
szervezésére vonatkozólag. A gyakorlaton minden esetben a hadtáphelyet
testől kapott feladatok végrehajtását szervezte meg és irányította. 

c) Véleményem szerint az a célkitűzés, hogy a hadosztály hadtáp 
vezetési ponton folyamatos szervező munka folyjon a harc időszakában 
is, kissé irreális. Ennél a megállapításnál abból indulok ki, hogy ha az 
egységek a harcot anyagilag feltöltötten kezdték meg, akkor nincs szük
ség az óránkénti beavatkozásra. Azonban a szolgálati ágaknál differenci
áltan és a hadtáptörzsnél a munka .bizonyos folyamatosságáról beszélhe
tünk olyan vonatkozásban, hogy a kialakult konkrét körülményeknek 
megfelelően részleteiben kidolgozzák a tervezett feladatok végrehajtását. 
Gondolok itt olyan feladatok végrehajtásának részletes kidolgozására, 
mint az elöljárótól érkező anyag átvétele, az alárendeltekhez történő to
vábbításának részletkérdései, az átadó helyeken folyó munka megszerve
zése. Tapasztalatom az volt, hogy ezekben a kérdésekben csak elhatáro
zásra jutnak, azonban a végrehajtás részleteit már nem dolgozták ki. 
Például az elöljárótól az átadó pontra érkező 400 t anyag átvételét úgy 
tervezték, hogy annak nagyobb részét közvetlenül az egységeknek adják 
át, azok szállító eszközeire. Ezzel kapcsolatban a hadtápbiztosítási tervben 
rögzítették, hogy kinek mennyi anyagot adnak át és további részletek 
kidolgozására nem került sor. Ezen szervezés mellett, véleményem szerint~ 
a feladatot nem lehetett volna végrehajtani. lgy valóban a tisztek a harc 
idején csak utaznak, mivel az elhatározások a tervekben a harc előké
szítő időszakában rögzítésre kerültek, és a harc alatt, a kialakult konk
rét h·elyzeteknek megfelelően, a végrehajtást biztosító részletességgel, azo
kat nem dolgozták ki. !gy nehezen képzelhető el, hogy képesek lettek 
volna a végrehajtók felé olyan intézkedést kiadni, ami a végrehajtáshoz 
elégséges lett volna. Én, a fenti kérdések kidolgozásának megkövetelésé
ben látom a folyamatos munkavégzés egyik feltételét. 

A vezetés új módszereinek keresését nagyra kell értékelni, azonban 
azt tartanám célszerűnek, ha az új keresésében a meglevő alapos elem
zéséből, a kialakult vezetés modelljének felvázolásából indulnánk ki, és 
ott keresnénk az új megoldásokat, ahol ez ténylegesen szükséges, illetve 
lehetséges. 

A felvetett kérdések ismertetését azért tartottam célszerűnek, mert 
ezzel bemutattam egy új, kísérlet alatt álló vezetési módszert, és szere~ 
ném ráirányítani a figyelmet a hadtáp vezetés korszerű módszereinek ku
tatására, és a tapasztalatok közzétételére. 
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