
A HADTÁPBIZTOSITÁS ELMÉLETE 

A hadtápbiztosítás fejlődése 1945-1970-ig 

Dr. Csabai Károly ezredes, a hadtudományok kandidátusa, 

Dr. Pisztrai László ezredes 

A Magyar Néphadsereggel egyidős a hadtápszolgálat is, így a nép
hadsereghez hasonlóan a hadtápszolgálat is hosszú utat tett meg a 
Horthy-hadseregtől örökölt anyagi szolgálattól a korszerű követelménye
ket kielégítő hadtápszolgálatig. 

Jelen tanulmányban erről a nehéz: küzdelmes útról kívánunk rövid 
áttekintést adni. ·:.r-

A Magyar Néphadsereg hadtápszolgálatának fejlődését a szervezet. 
az anyagi-technikai fejlesztés alkalmazási, ellátási, gazdálkodási, irányi-· 
tási elvek figyelembevételével tulajdonképpen négy időszakra bonthatjuk: 

~ - az első időszak a demokratikus hadsereg megalakulásától - a had
tápszolgálat létTejöttéig: 

(f)-- a második időszak a hadtápszolgálat kialakulása és megszilárdu
lása; 

@- a harmadik időszak a hadtápszolgálat újjászervezése az ellenforra
dalom után: 
@- a negyedik idl!szak a hadtápszolgálat korszerű követelményekná: 

megfelelő kialakítását öleli fel. 
Bár minden egyes időszakot jól megkülönböztethető sajátos voná .. 

sokkal lehet megjelölni. de közűlük néhány különösen jelentősnek tekint
hető. Vonatkozik ez elsősorban az általunk ismertetett időszakok közül 
a másodikra, amely a szovjet hadsereg tapasztalatai alapján a mai érte
lemben vett hadtápszolgálat kialakítását eredményezte. Ugyanez elmond
ható a negyedik időszakról, amely a korszerű hadászati-hadműveleti kö
vetelményeknek megfelelő hadtáptagozatok szervezetének alkalmazási. 
gazdálkodási elveinek kialakítását hozta. 
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I. 

A magyar demokratikus hadsereg megalakulása, 
ellátó (anyagi) szolgálatának szervezete 

Folyt még a II. világháború, amikor 1944. december 21-én Debrecen
ben megalakult a demokratikus Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kor
mánya. 

Az ideiglenes kormány programjában - többek között - kifejezésre 
juttatt;1., hogy fegyveres erővel vesz részt a Szovjetunió oldalán a hitleriz
mus megsemmisítésében és december 30-án hadatüzent a fasiszta Német-
0rszágnak. 

A Szovjetunió az 1945. január 20-án lVIoszkvában aláírt fegyver
szüneti egyezményben lehetővé tette, hogy a demokratikus Magyarország 
fasizmus elleni harcra legalább nyolc nehéz fegyverzettel ellátott „gya
Joghadosztály"-t állítson fel. Ezzel de iure kezdetét vehette az űj demok
ratikus :, ... szabadságért, jogért, függetlensegért harcoló Magyar Nemzeti 
Hadsereg" L felállítása. 

Az új hadsereg felalhtásának egyik alapfeltétele volt legfőbb katonai 
irányító szervének a Honvédelmi Minisztériumnak 1945. január 20-án tör
tént szervezeti létrehozása.2 

Január 30-án az Ideiglenes Nemzeti Koiinány toborzási felhívással 
fordult a magyar néphez, s ezzel január 31-én de factó is megkezdődött 
az új hadsereg szervezése. 

Az új demokratikus hadsereg jellegében, feladatában, céljában, szer
vezetében és részben .személyi állományában is alapvetően különbözött 
, felszabadulásunk előtti hadseregtől. A legjelentősebb szervezeti válto
zá,s a nevelő tiszti intézmény volt. 

A megalakuló kerületi és kiegészítő parancsnokságok, valamint a ka
tonai kerületenként felállításra tervezett gyaloghadosztályok „hadrendi 
szervezése"3 azonban 1948-ig - új hadseregünk szocialista fejlődésének, 
a Magyar Néphadsereg szervezésének megkezdéséig - lényegében a há
ború alatti katonai vezetési-szervezési elvek alapján épült fel. !gy a ma
gyar demokratikus hadsereg anyagi szolgálata is szakmailag szintén az 
említetteknek megfelelő katonai anyagellátási rendszerben jött létre és 
kezdte .meg működését 

Ennek megfelelően a csapatok anyagi-technikai-egészségügyi bizto
sítását a szolgálati ágak végezték, 

A szolgálati ágak'i egységes irányítását és vezetését, alsó parancsnok
,,ágnál a parancsnok utasításai szerint a segédtiszt (második segédtiszt), 

1 PL Archívum, Röpiratgyújtemény IV/2/1945/4701, 
2 Szervezete a HL HM Elnökség 1945/20034. sz. irata szerint: Elnökségből. 

Szervezési-. Személyi-, Anyagi-, Hadműveleti-, Polgári-, Nevelői- és Hadbírói 
('soportokból állt. 

3 „A haderőnek parancsnoklási és szervezetszerű tagozódása." H. Sz. I. Rész 
2 §. 59. pont. 

4H. Sz. I. Rész 2. § 71. pont. 
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a hadosztály parancsnokságoknál a vezérkari főnök utasitásai szerint az 
(f./c) anyagi vezérkari tiszt irányltotta. Emellett különösen hangsúlyoz.. 
nunk kell, hogy szakmai szolgálatiág-vezetók, miután a hadműveleti egy
ség (a hadosztály) képezte az ellátási egységet csak seregtesteknél5 mű
ködtek. 

A szolgálati ágak tagozódása: 

1. Szál!itó szolgálat: 

II. Ellátó szolgálat: 

a) lőszer és fegyverzet pótlás, 
b) egészségügyi szolgálat, 
e) állategészségügyi szolgálat, 
d) hadbiztossági szolgálat: 

a) élelmezés, 
b) ruházat és felszerelés, 
e) pénzellátás; 

e) vonat-szolgálat (fogatolt és gépkocsi), 16- és üzemanyag pótlás, 
f) műszaki (híradó) anyagi szolgálat, 
g) anyaggyűjtő szolgálat. 

III. Hadtápszolgálat: 

a) személylrányító szolgálat, 
b) tábori postaszolgálat, 
e) katonai igazságszolgáltatási szolgálat, 
d) katonai közigazgatási szolgálat, 
e) tábori rendőri, egészségügyi rendőri és kémelhárító szolgálat, 
f) egyéb hadtápszolgálat. 

I. A szállító szolgálat feladata volt a csapat-, és anyagszállltások lebo
nyolítása; szállítóeszközök megszervezése, üzembehelyezése, karbantar
tása, utánpótlása; szállítóvonalak (vasutak, közutak) karbantartásának, 
kibővítésének irányítása; vasutaknál eme munkáknak végrehajtása is.6 

úgy a csapatoknál, mint a hadosztálynál a szállító szolgálatot a ,,,,a
nat" látta el. 

A „vonat" személy-, vagy anyagszállításra oszlopokba foglalt foga
tolt, vagy gépkocsi szállítóeszközökból, ellátó alegységekből, illetve málhás 
állatokból, vágóállatokból állt a hozzájuk szervezett személyi állománnyal. 

A csapatoknál ncsapatvonatot" szerveztek, a hadosztálynál a „had
osztályvonat" (seregvonat) végezte a szállításokat. 

II. Az ellátó szolgálat kielégítette és biztosította a csapatok minden
nemű (lőszer, élelem, üzemanyag, műszaki stb.) anyagi szükségletét, el
látta az egészségügyi és állategészségügyi szolgálatot és az anyaggyűjtést. 

Hadosztálynál az ellátó szolgálaton belül a szolgálatiág-vezetői te
endőket: 

6 A Harcászati Szabályzat szerint seregtestek voltak: a hadmdveleti egy
ségek, a hadtest és a hadsereg. H. Sz. 1. Rész, I. fejezet 2. § 61. pont. 

6 H. Sz. 1. Rész, 2. fej. 2. § 71/b. pont. 
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- lőszer és fegyverzet pótlására tüzérfegyvememi tiszt; 
- az eü. szolgálatban orvos-tiszt; 
- az állategészségüg}i szolgálatban állatorvos-tiszt; 
- a vonat, ló- és üzemanyag-szolgálatban fogatolt vonat, illetve gép-

kocsizó vonat tiszt; 
- a műszaki (híradó) szolgálatban műszaki, illetve híradó tiszt; 
- az anyaggyűjtő szolgálatban fegyvernemi képzettséghez nem kö-

tött tiszt látta el. 
Sajátos ellátó szolgálati ág volt a hadbiztossági szolgálat, mely anyag

nemei, szervezeti felépítése és szolgálati mechanizmusát tekintve lénye
gesen eltért az egyéb fegyvernemi, illetve szakmai anyagi szolgálati ágak-
tói, illetve azok működésétől. 

A hadbiztossági szolgálat ugyanis magában foglalta a csapatok: 
- élelemmel (vízzel) ; 
- ruházattal, felszereléssel és 
- pénzzel való ellátását, valamint a gazdászat-közigazgatási szol-

gálat vezetését és ellenőrzését. 7 

A hadbiztossági szolgálat fenti feladatait kettős alárendeltségben 
végezte. 11:spedig: 

1. A hadosztálynál az élelmezési, ruházati és felszerelési ellátó szol
gálatban szakmai szolgálatiág-vezetőként működött a hadosztály e fela
dattal meghízott hadbiztosa az I/c anyagi vezérkari tiszt irányítása alatt, 
a hadosztály vezérkari főnök alárendeltségében. 

2. A hadosztály (kerületi parancsnokság) hadbiztosság (vezető hadhiz
tosa) mint honvéd „I. fokú gazdászat-közigazgatási hatóság" önállóan vé
gezte a csapatok pénzellátásátB, valamint a számadótestek9 pénz- és anyag
elszámolásainak vezetését, ellenőrzését és a katonai hatósági káreljáráso
kat. A hadosztály hadbiztosságok, mint „I. fokú gazdászat-közigazgatási 
hatóságok~' a „II. fokú gazdászat-közigazgatási hatóság"-nak, a honvé
delmi miniszternek (illetékes hadbiztosságának) közvetlen szolgálati alá
rendeltségébe tartoztak. 

A hadbiztosságok az önálló hatáskörű pénzellátást és számellenőrzést 
a közvetlen szolgálati alárendeltségükbe tartozó számvevöségekkel együtt 
végezték. 

A számadótesteknél a pénz, termény, anyagjárandósági illetmények 
és anyagok elszámolásának végrehajtó szervei a hadosztály (kerületi pa
rancsnokságok) hadbiztosságának közvetlen szakmai alárendeltségében 
működő gazdasági hivatalok voltak. A gazdasági hivatalok azonban a 
csapatok szervezésében működtek, mint a hadbiztossági szolgálat végre-

, Hadbiztossági Szolgálat (Szabályzat) 1. §. 
8 H. Sz. III. Rész, 1. fej. 1. §. 2. pont, 3. bekezdés. 
9 Számadótestek olyan gazdálkodási egységek voltak, amelyek az állomá -

nyukba tartozó vagy oda utalt személyek, állatok, pénz, termény, anyagjá
randósági illetmények és honvédségi anyagoknak elszámolásával kapcsolatos 
teendőit végezték. (Minden z., o., e. pság, valamint a seregtest pság-ok törzse 
számadótestet képzett.) (G-19 Segédlet Gazdasági és Számviteli Utasítás 
I. Rész, 1. fejezet 1. §.) 
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hajtó szervei és szervezetszerűen a számadótest parancsnok (ezredparancs
nok, zászlóalj-, osztály-, seregtest törzs alosztályparancsnok) közvetlen 
szolgálati alárendeltségébe tartoztak. 

A gazdasági hivatal élén egy gazdászati tiszt, a gazdasági hivatal
[őnök állt. Ezredeknél (esetleg zászlóaljaknál) a gazdasági hivatalok állo
mányába beosztott gazdászati tisztet is szerveztek. Mindemellett a csapa
toknál például élelmező vagy ruházati tiszti teendők ellátásával más -
nem gazdászati tisztet - is meg lehetett bízni. 

Az elmondottakból is kitűnik, hogy a pénzgazdálkodásban é.':> hon
védségi anyagelszámolásban önálló hatáskörű hadbiztossági SZ:)lgálat szer
vezeti .felépítését é.s működési mechanizmusát illetően: 

- ve:zető szolgálatból (ellálták a hadbiztoss:ígok, illetve az oda be
osztott szakképesítésű hadbiztos tisztek); 

- végrehajtó szolgálatból (ellátták a számadótestck gazdasági hiva
tali. illetve az oda beosztott szakképesítésű gazdászati tisztek), és 

- ellenőrző szolgálatból (ellátták a hadbiztosságok közvetlen szerve
zeti alárendeltségében működő számvevőségek, illetve ezek szakképesítésű 
katonai számvevőségi tisztviselői) állt. 

III. A hadtápszolgálat szervei „M" esetén kerültek volna felállításra. 
Hivatásuk volt a hadműveleti terület „katonai közigazgatás"-i feladatainak 
ellátása. 

Szabályzatban meghatározott ilyen feladataik: 

- a működő seregtestek és anyaország közötti összeköttetés szabá
lyozása és biztosítása; 

- erőforrások kihasználása; 
- utánszállítás előkészítése, útkarbantartás, út.rendészet; vasútbiz-

tosítás; 
- polgári lakosság személy- és jogbiztonságá,ni,k, közlekedésének 

szabályozása, a rend és fegyelem fenntartása; 
- kémkedés, ellenséges propaganda megakadályozása; 
- iskolák ellenőrzése, kultúrintézmények, műtárgyak őrzése: 
- hadifoglyok átvétele és elszállítása. 

A felsorolt feladatokat a hadtápszolgálat e célra megfelelően szerve
zett hadtápcsapatokkal látta el. 

Az eddig elmondottakból három egyértelmű következtetést vonha
tunk le: 

1. Az új demokratikus hadseregben és a mai néphadseregben a „had
tápszolgálat" nem azonosítható. 

2. A volt hadbiztossági szolgálat szintén nem felelt meg a mai had
tápszolgálatnak. 

3. A mai értelemben vett hadtápszolgálat az új demokratikus hadse-
1~egben vezérkari szolgálat; úgynevezett ,.hadműveleti anyagi szolgálat'' 
volt. 
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Fentiek előrebocsátása után: 

a) A puskás század anyagi szolgálatát a század szolgálatvezető vé
gezte. Alárendeltségébe tartozott a „fogatolt" századvonat, mely ütközet, 
eleség és málha vonatra tagozódott. Az ütközet vonat lőszer- és mozgó
konyha részlegből, vagyis egy lősze~kocsiból és egy mozgókonyhából állt. 
Az eleségvonat és a málbavonat egy-egy fogatolt országos jármű volt. 

A század egészségügyi szolgálatát a század egészségügyi tiszthelyet-
tes és 4 sebesültvivö látta el. • 

b) A gyalog zászlóalj (egyben már számadótest is) anyagi szolgálatát 
a zászlóali segédtiszt irányította. Alárendeltségébe tartozott a fogatolt 
,,zászlóali vonat". A zászlóalj vonat ütközet és málhavonatra tagozódott. 

A vonatnál helyezkedett el: 
- a gazdasági hivatal (pénz, élelmezési, ruházati ügyeket intéző gaz

r:iászat-közigazgatási végrehajtó szervezet), melynek főnöke közvetlenül 
a zászlóaljparancsnoknak (egyben számadótest parancsnok) volt alá
rendelve; 

- a zászlóalj egészségügyi szolgálata, melynek élén állt a zászlóalj 
vezető orvos. Allományába 2 kötszervivő és egy segélyhely felszerelés 
tartozott. 

e) A gyalogezred (és az önálló zászlóaljak) anyagi szolgálatát az 
ezredparancsnok második segédtisztie irányította. Alárendeltségébe tar
tozott a fogatolt „ezredvonat". Ez ütközet, eleség és málhavonatra tago~ 
zódott. 

A gyalogezred egészségügyi szolgálatát az ezredparancsnok közvetlen 
alárendeltségében az ezred vezető orvos irányította. Szervezetéhez 2 köt
szervivő, 1 segélyhely felszerelés, 3 fogatolt sebesültszállító kocsi és 2 
~gészségügyi anyagi kocsi tartozott. 

d) A gyalog hadosztály anyagi szolgálatát a ho. vezérkari főnök alá
rendeltségébe tartozó anyagi vezérkari tiszt, és az önálló ágazati vezetők: 
a vezető hadbiztos, a vezető orvos és a vezető állatorvos irányították. 
Ezek végrehajtó szervei a hadosztály vonatparancsnok alárendeltségébe 
tartozó „hadosztályvonat" szervezetébe tartoztak. 

A hadosztályvonat (seregvonat) a vonatparanesnokságon kívül: 
- fogatolt szállító kocsi és gépkocsi szállltó oszlopokból; 
- egy lószer; 
- egy élelme26; 
- egy vágóállat; 
- egy sütő; 
- egy egészségüg}i oszlopból, valamint 
- egy tábori kórházból; 
- egy sebesültszállító gépkocsi oszlopból: 
- egy lókórházból: 
- egy műhely-, és 
- egy műszaki századból állt. 

A gyalog hadosztály általában összesen 2 ja. lőszerrel, 3 ja. üzem
anyaggal és 5 ja. élelemmel rendelkezett. A hadosztályvonat a .,sereg-
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vonat 'körlet"-ében, vagyis a „hadműveleti terület" hármas tagozódásá
ban középen a „csapatkörlet" és „hadtápkörlet" között, az arcvonaltó! 
15-60 km távolságra helyezkedett el. 

Ismeretes, hogy az új demokratikus hadsereg a fegyverszüneti meg
állapodás alapján a fasizmus elleni befejező harcra alakult. Szervezése,· 
ellátási rendszere a régi struktúrán nyugodott. Korszerűtlensége miatt· 
csupán a fegyverszüneti katonai feltételek minimális teljesítésére volt al
kalmas. 

Igazán forradalmi néphadsereg szervezésére, ezen belül korszerű 
hadtáp ellátási rendszer kialakítására csak a háború, valamint a feLsza
badulásunkat követő belpolitikai küzdelmek befejezése, illetve a hábo
rúban megsemmisült gazdaság szocialista alapokra fektetése után kerül
hetett sor. Ennek feltételeit teremtette meg az 1947. február 10-én Pá
rizsban aláírt békeszerződés és a kommunista párt fordulat évében, 
1948-ban aratott politikai győzelme. 

II. 

A Magyar Néphadsereg hadtápjának kialakítása 

A fordulat éve után napirendre került a fegyveres erők újjászerve
zése is. Ennek keretében kezdődött meg a néphadsereg átszervezése, 
melybe szervesen illeszkedett be az eddi i an agi szol álat átszer zése 
és a szovjet hadsereg szervezetéhez násonló ha szerv t i jakít.ása. 

Az anyagi szolgálat átszervezése során jött létre a hadtápszolgálat, 
a tü. fegyverzeti szolgálat, a mű., vv., hír., anyagi és a pü. szolgálat. 
Az MN hadtápszolgálat főnökének a következő szolgálati ágakat rendel-

' ték alá: 
- a közúti szolgálat; 
- a katonai vasúti közlekedési szolgálat (csak háború esetén); 
- a gépjármú szolgálat; 
- az élelmezési és lótáp ellátó szolgálat; 
- a ruházati és vonatanyag szolgálat; 
- az egészségügyi szolgálat; · 
- az állategészségügyi szolgálat; 
- az elhelyezési szolgálat. 
A gépjármű szolgálat keretébe tartozott a gépkocsi szállitó és az 

üzemanyag-szolgálat. 10 

Az így kialakított hadtápszolgálat helyzetét a következőképpen jelle-
mezhetjük: 

1. Az újonnan létrehozott hadtápszolgálat háborús szerve e csak-
a onvédö Há-

~f~:~~:~~:~~::~~~:mrél!:,niegfelelöen az MN 

('.:}~jármú Szolgálati Utasítás, HM 1951. 93., 574. pont. 

1s ~ t.~ 1c,, Fiz e.{,,-er:, 0 

yfl<>Y'~ .1,,, ~~ 'ldJ. ~ 
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a) A csapathadtáp háborús szervezetét az akkori szabályzatok11 a kö
vetkezőképpen jellemzik: 

- lövészzászlóalj hadtápja: ellátó szakasz, Z. eü. szakasz; 
- ezred hadtápintézetei és egységei: e. szállító szd. (45 országos 

jármű - 22 t, 5-10 tgk. - 15-30 t, összesen 37-52 t teherbíróképes
séggel), e. raktárak, ruh. ag. javító műhely, tü. jav. műhely, gjmű. jav. 
műhely, e. eü. szd., e. áeü. osztag; 

- hadosztály hadtáp alakulatai, intézetei: száll. gk. század (45-80 
gjmű. 130-240 t teherbíró képességgel), eü. z. napi 500 fős áteresztő
képességgell2, ho. áeü. kórház, TMS 10-15 t kapacitással, ho. felvételező
hely (tü., élm., ruh., üza.-raktárak), ruh. ag. jav. műhely, tü. jav. műhely, 
gépjármű jav. műhely. 

A csapathadtáp felépítése támadásban a következő volt: 
- z. htp. 0,5-4 km-ig; 
- e. htp. 3-9 km-ig; 
- ho. htp. 6-20 km-ig; 
A csapathadtáp 1,5 ja. lőszerrel, 6-7 ja. üza.-gal, 5-6 ja. élm.-rel 

és 3-4 ja. lótáppal rendelkezett. 

b) A hadsereghadtáp a következő htp. intézetekkel és alakulatokkal 
rendelkezett: 

- hadsereg anyagi alap; 
- hadsereg kórházi alap; 
- áeü. intézetek; 
- száll. alakulatok; 
- közúti alakulatok (út-, hídépítő, útforg.); 
- kat. va., közlekedési alakulatok; 
- javító-kiürítő intézetek és alakulatok; 
- had biztosi intézetek (TMS, vágóosztag); 
- zsákmánygyűjtő alakulatok; 
- egyéb hadtáp intézetek és alakulatok (hadifogoly állomások, gyűj-

tő-irányító központok, híradó egységek). 
A HDS hadtáp a HDS hadtáp körletben települt 50-100 km-es 

mélységben és a HDS anyagi alap telepítésére önálló vasúti körlettel 
rendelkezett, melynek hátsó határán elosztó állomás létesült. A HDS 
raktárak telepítésére ellátó (3-4) állomásokat jelöltek ki. 

A HDS hadtáp általában három lépcsőben települt: 
- elsőíépcsöben ciil:::'.ao km mélySé'g[g) - az első vonalbeli kórhá

zak, előretolt hadsereg anyagi alap (ELAP), a száll. alakulatok egy része, 
a HDS hadtáp pság stb. tartozott; 

- a második lépcsőben (25-40 km mélységben) a csapatokhoz leg
közelebb eső ellátó állomás, a tábori kiürítő állomások első részlege, kór
házak és jav. intézetek tartoztak; 

- a harmaclik lépcsőbe (60-100 km mélységben) a többi intézet 
tartozott. 

" Techminimum a hadtápszolgálat számára. HM, 1950. 
12 Ideiglenes tábori eü. szolgálati szabályzat. 1950. 83. old. 
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A támadó hadművelet ag.-szükséglete 30-50 OOO t volt, melynek 
30-90%-át lőszer, üza., élm. és lótáp tette ki. A lőszer fogyasztás a had
művelet első napján elé~ség viszonylatban a 3-4 ja.-t is.13 

Ebben az időszakban mint látható a kor követelményeinek megfelelő 
csapat és hadsereg hadtáp szervezet kiafakult és a gyakorlatok tapaszta
latai alapján képes volt a ráháruló feladatokat megoldani. Ezt nagymér
tékben elősegítették az 1950-ben fegyvernemenként, szolgálati áganként 
kiadott Altalános fameretek (az ún. techminimumok). Később ezek to
vábbfejlesztéseként megjelentek - főleg a békeellátással foglalkozó -
különböző szolgálati utasítások, melyek már sokkal körültekintőbben ha
tározták meg az adott szolgálati ágak feladatait. 

Ha esetenként mégis jelentkeztek problémák az ellátásban azt rész
ben a technikai eszköz ellátottság elégtelensége, másrészt a hadtáp sze
mélyi állománya gyakorlatlansága okozta. fgy volt ez pl. az 1952. évi 
.,MANŐVER" gyakorlaton is, ahol bizony a fentebb említett okok miatt 
az élelemellátás eléggé akadozott. 

2. A hadtápszolgálat békében a csapatok ellátását szigorú ellátási 
normák alapján végezte. Pl. az élelmezés változatossága érdekében az ak
kori Élelmezési Utasítás csak a pótszerezést tette lehetővé, de más élel
miszer beállítását már nem.H A békeellátás szigorúan centralizált rend
::,zerben folyt, amit az ellátási normák mellett jól illusztrál az is, hogy 
i!l50-bcn a csapatgazdálkodás fogalmát, a kötelmeket, végrehajtásukat 
a már hivatkozott, s alapvetően a háborús hadtápbiztosítás elveit rögzítő 
Techminimum tartalmazta 8-10 oldal terjedelemben. Mindezeket később 
a szolgálati áganként kiadásra került szakutasításokkal már jelentősen 
kiszélesítették, de a centralizált ellátási rendszer miatt továbbra is csak 
az egységes eljárási elveket rögzítették. 

Ez a rendszer a legsúlyosabban az élelmezési szolgálatot sújtotta, 
amely irányétlap alapján végezte a választékszegény (szárított burgonya, 
savanyú káposzta} ellátást. Valamivel jobb helyzetben volt a ruházati 
szolgálat, melynek tevékenységét viszont az öltözet fonnaváltozása, főleg 
pedig annak minőségi leromlása nehezítette A gépjárműszolgálat -- a 
harckocsizó és mechanizált csapatok kivételével a hadtáp kötelékébe 
tartozott, s végezte az üzemanyag ellátást. Ebben az időszakban az üza.
szolgálatot egységeknél pl. tü. e.-nél csak raktáros és esetleg írnok képvi
selte. Az akkori kisszámú gjmű. üzemanyag ellátását, így is zökkenö
rnentesen biztosítani tudták. 

3. A mai értelemben vett hadtá@zol álat kiala~tása az MN gyors-
ütemű fejleszt~Y>LJ>_!rhuzam~srui reri'dídv sé gel vetette fel a had-
tá k ükseglet gyors biztosi as . ek érd en erőteljes~szt
képzés indult meg, amel 1z os1 i.sz é · ssel kezdődött, majd:AM9 
őszén a Hadt Tiszti iskola létre ozásával folytatódott. Emellett nagy 
szám n szerveztek rövid. onapos tanfolyamokat is a tiszti szükséglet 
biztosítására. Ez a folyamat 1952-53. után jelentősen csökkent, 19!\7-ben 
pedig teljesen megszűnt. . ~ _ J ,..,.J,.. 

"' -i~n.-~ zi1.1K~ 1-ity.o.;."4M, . 
V!talános alapismeretek a tüzér tisztek számára 1950. 57. old. 
· tii. Utasítás az MN élelem és lótápellátó szolgálatára 1953. 259. pont. 

r 

• 

• 



hí;; -~-ti.oe kf-epie-2-
r. 1 ,,,.,.,,c-1.. ~ nt:;.. 
d'° 1 ,·-;:,,,,).,/.-~ 

4. A tomegpusZtító eszközök me"gjelenése a csapatok gépesítese ~ 
.J.954 55a~n a hadtápszolgálat szervezeté e 1s változást hozott. Kivált / ,;-a-(; 

a. gépjármű szolgálat a hadt~ zol ála szervezet.éböl, ugyanakkor az~ ~ 
szolgalat önállósult a hadtápszolgálat eretében, az _!eü. szolgálat meg-
szűnt, a vonaianyag ellátás_ pedig lassan elsorvadt. Az 'így átszervezett 
hadtáp jobban megfel"e!t a követelményeknek. 

III. 

A hadtápszolgálat tevékenysége 1956-tól 1961-ig 

A hadtáp az 1956-os ellenforradalom felszámolásában résztvevő kar
hatalmi egységek, alegységek közvetlen ellátását végezte 1956/57 telén, 
majd 1957 tavaszán a;,. akkori követelményeknek megfelelő szervezetre 
tért át. Ma már úgy tűnik, hogy néhány kérdésben talán a megkívántnál 
,s szerényebb keretek közé húzódott, amely azután az 1960 után megin
dult fejlesztési időszak során egyes kérdésekben (pl. hadtáp tisztképzés, 
üdülőhálózat) még most is károsan érezteti hatását. 

A hadtápszolgálat 1957 tavaszától, az 1955-ös szervezési módosítás 
óta kialakult szervezetben folytatta tovább tevékenységét, külön gondot 
fordítva a rendelkezésre álló anyagi és pénzeszközök gazdaságos kihasz
nálására és ezen keresztül a csapatok ellátási színvonalának javítására. 
Ennek keretében kezdődött m az élelmezési szolgálatban a kise ítö 
gazdaságok kiteq t szervezése, a tennesze n1 e s rovására a hely-
5zíni beszerzés kiszélesítése. X ruházati szölg41at az új mintájú ruházat 
kiala1<1tasa mellett áttért a csapatÓk és a ht. állomány érdekeltségét 
növelő pénzgazdálkodás rendsr&fére. 

A gazdái1todás1 rendszer tökéletesítése mellet~ egyik fő feladat a csa
patok harctevékenysé ' folyamatos hadtápbiztoSltasl feladatokra való 
felikészitese vo . z a munka tu aj on eppen tavaszán mar is 
mdult. Így pl. az 1957~s kiképzések során célul tűztük kí a hadtáp tiszti 
:í.llomány összekovacsolasát, s az őszi parancsnoki és törzsvezetési gyakor
latok során kezdeti eredményeket értünk. el a harcászati, hadműveleti.. j 
feladatok badtápbiztosításának megtervezésében. Emellett megkezdöiö+! 'r 
az 1955-ös hadtápbiztositási elvek kritikai vizsgálata, főleg a hadtáp moz 
gékonyságának fokgzlj';a, mozgó hadtáp lépcsok letrehozása- útján. 
--,mm nyarán már a csapatok törzsvezetési gyakorlatai mellett had-
sereg szinten parancsnoki és törzsvezetési akorlat is levezetésre került, l/Llff/J.,, 
melynek során a a tap orzs többé-kevésbé össze ovácso o o . 1 e-
resen oldotta meg feladatait a hadtápszolgálat az 1958. évi őszi, csapat
gyakorlaton is, ahol az ellátási feladatok mellett a ho. hadtáp harc alatti 
előrevonását, az anyagellátási tevékenységét is gyakoroltatták. 

1959-1961 között számtalan ~arancsnoki és törzsvezetési, csapatgya
korlát folyamán folytatódott a hadtáp törzsek, egységek, alegységek ösz
szekovácsolása. jártasságuk fokozása főleg a baráti szovjet csapatokkal 
együttműködésben végrehajtott parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok 
-;orari. Emellett ezeken a akorlatokon a tapasztalatok alap"án e e in
kább felmerült az 1955-ben kialakított a ap szervezeti, ellátási rend
~·zerének továbbfejlesztése is. a következő okok miatt: 
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~a csapathadtáp békeszervezete rendkívül alacsony a hadiszerve

zethez viszonyítva, s így a csapatok egyre magasabb szintű harckészült
ségbe helyezését nem biztosíthatja; 
rfl- a hadsereg hadtáp tűl nehézkes (150 htp. eg., intézet, szerv tarto

zo'ff állományába) és nem képes biztosítani az egyre növekvő ütemmel 
támadó csapatok ellátását. 

Mindezek a problémák már jelezték a változtatások szükségességét, 
de megvalósításukra már az MN gyökeres átszervezése keretében ke
rült sor. 

IV. 

Az MN korszerű hadtápbiztosítási rendszerének kialakítása 

Az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején a korszerű harc
eszközök fől a na hatótávolsá ű rakétaeszközök ÍtialakUása és' rend
szerbe ása fol;1á_p._lladü11Yi forradalom zaJ o le. Ennelt eredmenye
képpen űj l!lvek j!lakultak ki: a korszerű háborű jellegéről, lefolyásáról, 
a hadviseles módjáról, a haderőnemek szerepéről, a hátország megvál
tozott helyzetéről. Mindezek természetszerűleg vetették fel a fegyveres 
küzdelem sikeres kimenetelében szerepet játszó biztosítási ágak, így a 
hadtápbiztosítás helyét, szerepét, jelentőségét is. 

A fenti tényezők sokoldalű elemzése alapján került sor az 1960-as 
évek elején: 

- a korszerű hadtápbiztosítási elvek kialakítására; 
- a hadtáp tagozatok helyének, szerepének átértékelésére; 
- a hadászati hadtáp fokozott mérvű kiépítésére. 

1. A hadtápbiztosítás szervezete egyre jobban igazodott a korszerű 
fegyveres harc követelményeihez. Ennek megfelelóen: 

- véglegesen kialakult a hadművelet elveinek megfeleló csapat -
hadműveleti - hadászati tagozatokból álló hadtápbiztosítási rendszer; 

- teljes mértékben mozgékonnyá vált a csapat és hadsereg hadtáp. 
Jelentős mértékben javultak a csapathadtáp háborűra való felkészítésé
nek feltételei azáltal, hogy az alegység, egység hadtápok, csaknem telje
sen; a magasabbegység hadtápok jelentós részben már békében létreho
zásra kerültek; 

- létrehozásra került a szárazföldi csapatok hadtápbiztosításának 
alapját képező, MN viszonylatban a front hadtáp szerepét betöltó tábori 
hadtáp tagozat; 

- megkezdődött a hátország megváltozott szerepének megfelelóen 
- a központ hadtáp tagozat erőteljes kiépítése, elsősorban a szállítások 
folyamatosságát biztosító átrakó körletek előkészítésével és a gyógyító 
hálózat átszervezése űtján. 

2. Jelentős mértékben bővült az anyagi biztosítás cikkeinek nomenkla
tűrája. Új ellátási anyagok (rakéta, rak. üza.) kerültek rendszerbeállí
tásra, kezdetét vette a szállítás gyorsítását szolgáló csomagoló és rakodó 
eszközök kialakítása. 
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Nagyban javította a csapatok béke és háborús anyagellátásának fel
tételeit az, hogy a honi lé. csapatok raktárai a központ hadtáp állomá
nyába kerültek és ezzel lehetővé vált a korszerű követelményeknek meg
felelő területi ellátási rendszer kiépítésének me kezdése. 

AZ -as éve e ejétől megkezdődött, s az 1960-as évek közepére 
már erőteljesen érvényesült a béke€llátási tevékenységben az anyagi és 
pénzeszközök gazdaságosabb felhasználását biztosító pénzgazdálkodás 
széleskörű alkalmazása, a csapatok helyi erőforrásainak egyre jobb (ki
segítő gazdaságok fejle.sztése, csapatépítkezés) kihasználása. 

3. Nagymérvű fejlődés ment végbe a hadtáp technikai eszközök fej
lesztése terén. Egyes, azelőtt szinte technikával nem rendelkező szolgálati 
ágak valóságos technikai szolgálati ágakká változtak. Elég itt utalni az 
üzemanyag, élelmezés, egészségügyi szolgálatra. 

4. A hadtáp szervek anyagi, technikai eszközfejleszt~se nem marad
hatott hatás nélkül a vezetőszervekre sem. A megnövekedett feladatok bo
nyolultsága az 1960-as évek közepén a hadtáp törzsek hadműveleti jelle
gének erősítését (maeg.-nél hadtáp TÖF-ök, e. hadtápnál szerv. ti.-ek 
szervezését) az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése folytán a kiala
kuló gazdálkodási tevékenység a közgazdasági szervek létrehozását, a ve
zetési színvonal továbbjavítása pedig a vezetésgépesítési rendszer" szer
vező apparátusának létrehozásához vezetett. 

• • 
• 

Az 1960-as évek óta tehát a hadtáp.szolgálat ugrásszerű fejlődésen 
ment keresztül, melynek eredményeként a 25 éves hadtápszolgálat képes 
a ráháruló harckészültségbe helyezési, béke gazdálkodási feladatokat 
eredményesen megoldani. 
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