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A szovjet fegyveres erők hadtápja 
a Nagy Honvédő Háború éveiben 

S z . Ma r j a h i n hadseregtábornok 

(Voennaja Miszl 1971. évi 9. számából, rövidített fordítás) 

A Szovjetunió a Nagy Honvédő Háborúban aratott világtörténelmi 
jelentőségű győzelmét a háborút megelőző fejlődés folyamán készítették 
elő. Az új társadalmi rendszert építve, a gazdaságot fejlesztve és a kultu
rális forradalmat megvalósítva népünk a Kommunista Párt vezetésével 
létrehozta a forradalmi vívmányok arktív védelmének előfeltételeit. 

Következetesen és tántoríthatatlanul végrehajtva Lenin elvtárs út
mutatáSait - arról, hogy a szocialista haza védelméhez komolyan és 
hosszú időn keresztül kell készülődni, kezdve az ország gazdasági fel
emelkedésétől . . . (teljes gyűjtemény, 35. kötet 395. oldal) - a párt tör
ténelmileg rövid idő alatt a háború előtti ötéves tervek során orszá
gunkat élenjáró ipari-kolhoz hatalommá alakította át. 

A népgazdaság viharos fejlődése lehetővé tette a Szovjet Hadsereg 
és Hadiflotta széles körű átfegyverzését. Egyidejűleg jelentős rendszabá
lyokat foganatosítottak a Szovjetunió fegyveres erői hadtápjának felké
szítése érdekében. A háború kezdetekor hadseregünk és a Hadiflotta tel
jesen elegendő tartalékokkal rendelkeztek fegyverzetből, lőszerből, üzem
anyagokból, élelmiszerekből és az anyagi eszközök más fajtáiból. 

Ezek tárolására a hadtáp valamennyi szintjén rendelkeztek a szüksé
ges mennyiségű raktárakkal és bázisokkal. Szintén a hadtáp állományába 
tartoztak a szállító-, a javító- és egeszségügyi, állategészségügyi, valamint 
más csapatok és intézetek. 

A háború előtti években a hadtáp területén jelentős sikerek szület
tek a katonai elmélet terén is. A hadtápbiztositás problémáinak megol
dása során számításba vették a hadműveleti és csapathadtáp munkájá
nak tapasztalatait, melyeket a japán imperializmus ellen 1939-ben a 
Halhin-Hol folyónál és a szovjet-finn háborűban 1939-1940-es években 
végrehajtott hadműveletekben szereztek. Ezeknek a tapasztalatoknak az 
alapján kidolgozták és 1941-ben kiadták a hadtápszabályzat űj terveretét, 
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melyben felvázoltak egy sor rendszabályt a hadtáp szervezeti struktúrá
jával, valamint a munka elveinek 'korszerűsítésével kapcsolatosan. 

A csapatok hadtápbiztosításának elvei megfeleltek a szovjet hadmű
vészet elvének. A szovjet fegyveres erők hadtápja a Nagy Honvédő Há
ború kezdetén alapvetően egészében kész volt a csapatok hadtápbizto
sítási feladatainak hadműveletekben történő végrehajtására. 

A háború változó időszakaiban a hadtáp munkáját különböző sajá
tosságok jellemezték, melyek a konkrét helyzettel voltak kapcsolatosak. 

A Nagy Honvédő Háború első időszakában a Szovjet Hadsereg és 
Hadiflotta hadtápjának munkája rendkívül nehéz volt. A német fasiszta 
megszállók hitszegő támadása nem tette lehetővé a hadtáp teljes szét
bontakozását a háború kezdetéig. Ezt a feladatot a csapatok harctevé
kenységének biztosításával egyidőben oldották meg. A legnagyobb ne
hézségek: azután keletkeztek, miután az ellenség ideiglenesen elfoglalt 
néhány körzetet, amelyek a hadtápegységek és -intézetek szétbontako
zására voltak kijelölve. Szükségessé vált új megalakulási körletek kije
lölése, amelyek megnövelték a hadtáp szétbonta:kozásának idejét. 

A fegyveres erők hadtápja a saját szerveinek mozgósításával, a vé
delmi harctevékenységet folytató csapatok minden oldalú biztosításával 
egyidőben hatalmas terjedelmű munkát végzett a mélységből előremozgó 
magasa:bbegységek, seregtestek és az új alakulatok ellátása terén, vala
mint az ellencsapások előkészítésének és végrehajtásának bizitosításában. 
Csa!k 1941. június 22-től december l-ig megalakítottak, és a tevékenykedő 
hadseregekhez irányítottak 194 hadosztályt és 94 dandárt. 

Abból a célból, hogy a fegyveres erők hadtápja a harctevékenységek 
folyamán jobban meg tudja oldani feladatait, szükséges volt egy sor ki
egészítő rendszabályt foganatosítani. Az elvek. technikai felszerelés és a 
szervezeti struktúra korszerűsítése (Szovjetunió Fegyveres Erőinek 50 éve, 
Katonai Kiadó 1968. 273. oldal) érdekében ugyancsak szükségessé vált 
a hadműveleti hadtáp vezető magjának megerősítése tapasztalt káde
rekkel. 

1941. július 28-án a Védelmi Tanács speciális elhatározást hozott 
a hadtáp újjászervezésére. Rendszeresítésre került a Vörös Hadsereg 
hadtápfőnöke beosztás és létrehozták a Hadtáp Főcsoportfőnökséget, 
melynek állományába tartozott: a hadtáptörzsfőnök, katonai közlekedési 
csoportfőnök, közúti csoportfőnök és ügyelet. Egyidejűleg a Vörös Had
sereg hadtápfőnökének alárendelték a Hadbiztosi Főcsoportfőnökséget, az 
Üzemanyag, az Egészségügyi és Allategészségügyi Csoportfőnöksége!. 

A Vörös Hadsereg hadtápfőnöke felelős volt a hadtáp megszervezé
séért, valamennyi ellátási anyag szállításának és a ténykedő frontok fel
töltésének szabályozásáért, a sebesültek és had;anyagok az ország hadtáp
körleteibe történő kiürítéséért. 

A frontokban és hadseregekben létrehozták a hadtáp vezető szerve
ket, élén a front és HDS hadtápfőnökkeL aki egyben a front, illetve 
HDS PK helyettese is volt. 

A hadtáp vezető szervek állományába tartoztak: tervezó-szervezö osz
tály (később hadtáptörzs), katonai közlekedési osztály, közúti osztály és 
ügyelet. Ezen kívül a hadtáptörzsfőnöknek alárendelték a Hadbiztosi Cso-
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portfőnökséget (HDS-nél osztály), az üzemanyag-, egészségügyi és állat
egészségügyi osztályokat. 

A tüzérfegyverzeti szolgálatért a Tüzérségi Főcsoportfőnökség volt 
a felelős. A harckocsi, műszaki anyagok, vegyivédelmi és híradó eszközök 
és más anyagok biztosítása megmaradt a megfelelő fegyvernemi és szol
gálatiág-főnökök alárendeltségében, ugyanakkor e főnökök kötelesek vol
tak végrehajtani a hadtápfőnö'k intéz,kedéseit az utánszállítás, a kiürítés, 
a saját hadtápegységek és -intézetek elhelyezése, őrzése és védelme vo
natkozásában. 

A fegyveres erők hadtápjának központi apparátusába beosztották 
a hadvezéreket és a politikai munkásokat. A Vörös Hadsereg hadtápfő
nökének kinevezeték: H. B. V. HRULJEV tábornokot, a frontparancsno
ko'k hadtáphelyettesének néhány katonai körzetparancsnokot és más ka
tonai vezetőket nevezte ki: B, N, KURDJOMOV, V, K MORDINOV, 
M, A REJTER, L K SZMIRNOV, I. G, SZOVJETNYIKOV, M, C, HOZIN 
tábornokdkat. 

A párt a fegyveres erők hadtápszerveibe a népgazdaság különböző 
ágaiból átirányított tapasztalt munlkásokat, Nagy jelentőséggel bírt a 
hadtáp politikai vezető szerveinek a megerősítése. 

Kivételesen bonyolultak voltak az utánszállítás feltételei, Gépkocsi
szállítás nem volt elegendő, a vasutak pedig hatalmas erőfeszítéssel dol
goztak. Csak a fővároshoz kapcsolódó állomásokon a mos2)kvai csata idő
szakában 315 ezer vagont raktak kL E tény jelentősége világossá válik, 
ha számításba vesszük, hogy Moszkva megkerülésére nem volt lehetőség 
és a keletről húzódó öt vasútvonal közül kettőt a népgazdasági szállítások 
foglaltak le, 

Ilyen helyzetben döntő jelentőségre tett szert az anyagi eszközökkel 
való takarékosság és a központi tartalékok felhalmozása, E feladatok 
megoldása céljából 1942 októberében szigorúan megkötötté'k a lőszerfo
gyasztás normáit (később az üzemanyag-fogyasztási normákat), meg
kezdték az anyagi bázisok létrehozását valamennyi anyagfajtából a fegy
veres erők központi hadtáp vezető szerveknek közvetlen alárendeltségé
ben. Nagy szerepet játszott a szállítmányok sebességének növelése, mely 
naponta elérte a 600-800 km-t, a vasútvonalakon bevezetett szabályozó 
rendszabálydk hatására, 

A foganatosított rendszabályok lehetővé tették, hogy a védelmi ütkö
zetek során nemcsak az elfogyasztott anyagok feltöltését, hanem jelentős 
tartalékok létrehozását is biztosítani tudtál<: a hadsereg, frontok ra,ktá
raiban, valamint a központ bázisain. Az ellentámadás kezdetére a Nyu
gati Front például rendelkezett 2-3 javadalmazás lőszerrel, 5-6 java
dalmazás üzemanyaggal, 7-10 napi élelemmel és takarmánnyal. 

A szovjet csapatok ellentámadásba való átmenetével jelentősen meg
változott a hadtápmunka terjedelme, jellege, valamint a végrehajtás fel
tételei, 

A támadó tevékenység mindenekelőtt az anyagi eszközök, különösen 
a lőszer és üzemanyag fogyasztásának hirtelen megnövekedését idézte elő. 
A csapatok biztosítása igen megnehezedett a tartalékok korlátozott volta, 
valamint a szállítási viszonyok igen bonyolult körülményei miatt. 
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Az ellentámadás folyamán hatalmas problémaként jelentkezett a 
vasút helyreállítása. A frontok vasúti csapatainak kevés száma, a nem 
elegendő mennyiségű technika és anyagok, valamint a tapasztalatok 
hiánya miatt a vasutak helyreállításának napi üteme nem haladta meg 
a 3,5-3,6 km-t, ugyanakkor a csapatok naponként 6-7-től 12-15 km 
mélységbe nyomultak előre. 

Az utánszállítás nehéz helyzetét figyelembe véve a Legfelsőbb Fő
parancsnokság saját tartalékából a frontok részére szállítóeszközöket je
lölt ki. Nem ritkán az anyagi eszik.özök egy részét, főleg lőszert, a központ 
szállítóeszközeivel közvetlenül a gyáraktól a hadosztályokhoz és ezre
dekhez szállították. Egy sor esetben a legjobban hiányzó anyagokat re
pülőgépekkel juttatták el a támadó csapatokhoz. !gy volt ez például az 
50. HDS légvédelmi csapatai és a megerősítésül adott gárda aknavető 
osztályok biztosításánál, amikor részükre a lőszert légi úton biztosították 
Moszkvából Tula körletébe. 

A foganatosított rendszabályok ellenére az utánszállítási nehézségeket 
nem sikerült leküzdeni, ezért a csapatok az ellentámadás egész ideje alatt 
- az anyagi eszközök elégtelensége miatt - nehéz megpróbáltatásna'k 
voltak kitéve. Ez volt egyik oka annak, hogy 1941-42 telén a szovjet 
csapatok a támadó hadműveletet nem fejezték be. 

A moszkvai csata során végzett hadtápmunka tapasztalatai fontos 
jelentőséggel bírtak. Igazolták, hogy a hadtáp vezetőszervek 1941 júliusá
ban elfogadott struktúrája megfelel a harctevékenységek jellegének, a 
fegyveres erők szervezeti struktúrájának és azok hadtápbiztositási felté„ 
teleinek. Végbement a hadtáp valamennyi szinten történő megerősítése, 
a munkamódszer tökéletesebb lett. Lefektették a vasúti biztositás és va
lamennyi szállítóeszköz komplex alkalmazásának szilárd alapjait. A had
tápszolgálat tábornokai és tisztjei a hatalmas ellentáínadás előkészítése 

és végrehajtása során gyakorlatra tettek szert a hadtápbiztosítás megszer
vezésében. 

A támadó hadműveletek során felmerült a szoVjet hadseregben egy 
speciális zsákmánygyűjtő szolgálat létrehozásána'k szükségessége, vala
mint a megfelelő vezetőszervek, csapatok és alegységek megalakítása. 
Szükségessé vált ugyancsak a vasutak helyreállításának központosított 
vezetése. 1942 májusában a hadtáp vezető szerveinek további megerősí
tése céljából a front és HDS hadtápállományába a tervező-szervező osz
tály helyett létrehozták a hadtáptörzset, a hadosztályokban és hadtestek
ben pedig a PK HTPH-i beosztást rendszeresítették. 

A párt és a szovjet nép hősies erőfeszítésének eredményeképp 1941-
ben befejezték a népgazdaság haditermelésre történő átállítását. 1942 
márciusától a hadiipari termékek kibocsátása gyorsan megnövekedett. 
1941. december havától 1942. decemberéig a repülőgépek 3,3, a repülő
motorok 5,4, a tarackok 3,7, a harckocsi-dieselmotorok termelése 4,6-szo
rosára növekedett. 

Ez lehetővé tette nemcsak a lövészcsapatok felszerelésének jelentős 
megjavítását, hanem a harckocsi- és gépesített hadtestek, a harckocsi- és 
légi hadseregek megalakításának megkezdését. 

Egészében az első periódus kb. 17 hónapig tartott, s mint ismeretes 
ez alapvető helyet foglalt el a Nagy Honvédő Háborúban. Ennek folya-
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mán meghiúsították a hitleristák villámháborús terveit, likvidálták azok 
ideiglenes fölényét, amely a váratlan támadásból adódott. Létrehozták 
a háború gyökeres megváltoztatásának feltételeit. A fegyveres erők had
tápja részére ez az időszak, a háború előestélyén kidolgozott elméleti 
tételek ellenőrzésének, a harci tapasztalatok felhasználásának és elsajátí
tásának, valamint a szervezeti struktúra és a munkamódszerek tökélete
sítésének időszaka volt. 

A Nagy Honvédő Háború második időszakát emlékezetessé tette a 
szovjet fegyveres erők technikai felszerelésének gyors növekedése, azok 
áttérése döntő támadó tevékenységre. A hadműveletek gyors és nagy 
mélységbe történő lefolytatására 1943-ban - 1942-hez viszonyítva -
hadseregünk majdnem kétszer több tarackot, 1,7-szer több tankot, 2,2-szer 
több ágyút és 2,3-szer több aknavetőt kapott. 1943 nyarán befejeződött a 
lövészcsapatok hadtest szervezetre történő áttérése és létrehozták a had
sereg- és hadtesttüzérséget. Új harckocsihadseregek alaikultak, létrehoz
ták a főparancsnokság tüzér magasabbegységeit, megváltozott a légierő 

és honi légvédelmi csapatok szervezete. 
Mindez szükségessé teszi, hogy megbeszéljűk a hadtáp feladatainak 

terjedelmét, jellegét, valamint a hadtápmunka feltételeit. Mindenekelőtt 
jelentősen megnövekedett az anyagi eszközszükséglet. tgy az üzemanya
gok általános fogyasztása 1943-ban 1942-höz viszonyítva megnövekedett 
2,66 millió tonnáról 3,26 millió tonnára, a lőszer 1,5 millió tonnáról 3 
millió tonnára. 

A támadó hadművelet során jelentősen megnövekedett a gépkocsi
szállítás és a közúti biztosítás szerepe. A vasutak nagymérvű rombolása, 
azok helyreállításának .alacsony üteme következtében a frontraktárak és 
a tábori hadseregek bázisai leszakadtak a csapatoktól. Ez nagy nehézsé
geket idézett elő az utánszállítás szervezésében. Az utak hosszúsági ki
terjedése megnövekedett, következésképp megnőtt az utak előkészíté
séhez és fenntartásához szükséges erők és eszközök száma. Például a 
Dnyeper folyó leküzdése előtt a 3. Ukrán Frontnál a front katonai gép
kocsiútvonal hossza 1451) km volt. A Dnyeperért folyó harc időszakában 
augusztus és szeptember hónapok folyamán az 1. Brjánszki Frontnak 263 
új hidat építettek. melyek általános hossza 2880 m volt, helyreállítottak 
és megerősítettek 757 hidat 5170 m kiterjedésben, valamint profilíroztak 
650 km új utat. 

Az egész szovjet-német fronton az egymást követően végrehajtott 
támadó hadműveletekben nagy jelentőségre tett szert az erők és eszkö
zök előzetes összpontosítása és az azokkal történő széles körű manőver 
a megfelelő hadászati irányokba, a hadműveletek előkészítésének és le
folyásának időszakában. E feladatok megoldásában megnövekedett a köz
ponthadtáp szerepe. A hadtáp központi vezető szervei kötelesek voltak 
időben segítséget nyújtani a frontoknak, és gyorsan áthelyezni a hadtáp 
erőkifejtését egyik irányból a másikba. Szükségessé vált a központi alá
rendeltségben levő raktárak és bázisok, vasúti, közúti, egészségügyi, va
lamint más hadtápegységek és -intézetek számának megnövelése. 

A csapatok hadtápbiztosítási feladatainak terjedelmes megnöveke
dése, azok végrehajtásának bonyolultsága szükségessé tette egy sor rend
.szabály foganatosítását. Ezek a hadtáp szervezeti struktúrájának, a mun-
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kamódszereinek tökéletesítésére irányultak. A gépkocsiszállításók szer
vezettsége, a közutak helyreállítása és fenntartási lehetőségének növe
lése érdekében, 1943-ban a Szovjet Hadsereg Gépjármű és Páncélos Főcso
portfőnöksége, Gépjármű Csoportfőnöksége, valamint a közúti szolgálat 
bázisán létrehoztak a hadtápfőnök alárendeltségében két önálló szolgá
latot: a gépjármű és közúti szolgálatot. 

Megváltozott az anyagi eszközök utánszállitásának rendje. Az 1942/ 
43. évi téli hadjárat tapasztalata megmutatta, hogy a meglevő „magamra" 
utánszállítási rend - a támadás magas üteme miatt a csapatok jelentős 
elszakadása esetén a vasút helyreállitott szakaszairól - nem felel meg 
a követelményeknek. A csapatok és magasabbegységek szállítóeszközei 
nem bírták végrehajtani ·feladataikat. E hibák megszüntetése céljából 
1943 júniusában új elveket vezettek be, melyeknek megfelelően az anyagi 
eszközök valamennyi fajtájának utánszállításáért az elöljáró hadtápfőnök 
volt a felelős, függetlenül attól, hogy kinek az alárendeltségébe tartoztak 
az e célra bevont járművek. 

Az egészségügyi biztosítás szervezése is lényeges változásokon ment 
keresztül. 

A szovjet fegyveres erők által lefolytatott sikeres támadó hadmű
veletek kapcsán szükségtelenné vált valamennyi sebesültnek és beteg
nek mélyen a hátországba történő kiürítése. A frontoknál létrehoztá:k a 
sebesültek és betegek gyógyításához szükséges feltételeket. Most már a 
személyi állomány felgyógyulás után vissza tudott térni a csapatokhoz. 
Ezzel elősegítették a káderek jobb felhasználását, továbbá megnövelték 
a csapatdk és alegységek harci összekovácsoltságát. 

A hadműveletek dinamikája során megfigyelhető volt az a törekvés, 
mely szerint a hadtápegységek és -intézetek elhelyezkedése maximálisan 
közeledett a csapatokhoz, amit a szállítás és kiürítés feltételei követeltek. 
lgy például a kurszki csatában a frontraktárak többsége 100-250 km, 
a tábori hadseregbázisok 30-80 km-re voltak a csapatdkétól. A front- és 
hadseregraktárak csapatokhoz történő közelítésének eredményeként meg
rövidült az utánszállítás és kiürítés ideje, a támadó magasabbegységek 
hadtápbiztosítási feltételei jobbak lettek. 

Ilyenképpen a Nagy Honvédő Háború második időszakában a fegy
veres erők hadtápjára a hatalmas támadó hadműveletek biztosítása érde
kében jellemző volt - a rendkívül megfeszített munka, a hadtáp szerve
zeti struktúrájának további korszerűsítése és harctevékenység űj felté
teleinek megfelelően - az erők és eszközök leghatékonyabb felhasználási 
módjának keresése. 

A Nagy Honvédő Háború harmadik időszakában a hadtápszervek 
strukturája, a csapatok 1hadtápbiztosításának megszervezése jelentősen 
nem változtak. Ezzel együtt a hadtáp munkájában megfigyelhető volt egy 
sor lényeges sajátosság, amelyek a katonai gazdasági helyzettel és a fegy
veres harc jellegével voltak kapcsolatosak. A periódus kezdetére a II. vi
lágháborúban bekövetkezett a gyökeres fordulat az antihitlerista koalí
ció javára. A Szovjetuniónak, mint a fasizmus elleni harc vezető erejének 
nemzetközi tekintélye mérhetetlenül megnőtt. Gyors ütemben fejlődött 
a szovjet hadigazdaság és szünet nélkül nőtt a csapatok felszereltsége 
fegyverrel és harcitechnikával. Elegendő bizonyíték erre, hogy 1944-ben 
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- 1943-hoz viszonyítva - a tankok termelése 24 ezerről 29 ezerre, re
pülők termelése 34,9 ezerről 40 ezerre növekedett. 

A szovjet fegyveres erők technikai felszereltsége jelentősen felül
múlta a német fasiszta hadseregét. A hadászati kezdeményezés véglegesen 
átment a szovjet Legfelsiibb Főparancsnokság 'kezébe, így a Szovjet Had
sereg és Hadiflotta harctevékenységének alapvető módja a hadászati tá
madás lett, melyet a frontcsoportok támadó hadműveleteinek egymás 
utáni (1944) és egyidejű (1945) végrehajtása útján valósítottak meg az 
egész szovjet-német fronton. 

A háború harmadik időszakában a hadműveleteink megkülönböz
tető vonásai a nagy méret, a határozott cél, a támadás gyors üteme, és 
ezzel kapcsolatosan a hadtápbiztosítás erő- és eszközszükségletének to
vábbi megnövekedése voltak. Például a bjeloruszi és a következő hadá
szati műveletekben a támadás üteme elérte a napi 20-25 km-t, néha 
többet. 1944-ben 55 ezer vagon lőszerrel többet fogyasztottak, mint 
1943-ban. Az üzemanyag-fogyasztás megnövekedett: 1942-ben 4-6 ezer 
tonna, 1944-ben 20 ezer tonna, 1945-ben 40 ezer tonna volt. 

A tervezett hadműveletek biztosítása érdekében szükségessé vált 
a hatalmas terjedelmű munka végrehajtási idejének lerövidítése, alap .... 
vetően az anyagi eszköz tartalékok felhalmozási idejének lecsökkentése. 
!gy például a Visztula-Odera hadművelet előkészítésének időszakában 
csak az első Bjelorusz Frontnak 68 461 vagon anyagot adtak ki, azaz napi 
1300 vagont. Bonyolulttá tette a feladat végrehajtását az, hogy a harci 
technikát, a lőszert és más anyagokat jelentős távolságról kellett szállí
tani, az Uraitól és a Volga partjától, ahol a haditermelés alapvető köz
pontja elhelyezkedett. 

Az anyagi eszközök szállításában még nagyobb nehézségek keletkez-
tek a hadműveletek folyamán. Az ellenség visszavonulva a harcászati 
övezetben a vasutakat teljesen lerombolta, a mozgó állományt elrabolta, 
a hadműveleti mélységben felrobbantotta a hidakat, viaduktokat és más 
szállítási objektumokat. Ez idézte elő a vasutak helyreállítási ütemének 
csökkentését és a csapatok jelentős elszakadását az ellátóbázisoktól. 

Ilyen helyzetben fontos jelentőséggel bírt az ellenség megelőzése, 
a kommunikáció rombolásának megakadályozása. Ragyogó például szol
gál e vonatkozásban a Bjelorusz hadművelet. A 3. Bjelorusz Front pa
rancsnoka és az 1. Baltikummellélti Front parancsnoka feladatul szabták 
a légierőnek és partizánoknak a vasúti objektumok rombolásának meg
akadályozását. 

Ennek eredményeként az orsai szakaszon sikerült megőrizni a 
Dnyeperen keresztül vezető hidat, viaduktokat és más objektumokat. Ez 
lehetővé tette a vasút helyreállítási ütemének növelését naponként 17 
km-ig (a tervekben szereplő 8,5 km-rel szemben), és a támadó hadmű
velet során kedvező feltételek létrehozását a hadtápegységek és -intézetek 
csapatokhoz történő közelítésében. 

A hadászati támadás dinamikája során nagy jelentőségre tett szert 
a szállítóeszközök valamennyi fajtájának komplex alkalmazása. A csa
patoknak történő időbeni anyagkiadás céljából a gépkocsiszállítással egy
időben széleskörűen alkalmazták az elszigetelt vasúti szakaszokat, uszá-
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lyokat, valamint a harckocsi HDS-ekhez történő lőszer és üzemanyag el
juttatása céljából a légi szállítást. 

Ennek során világosan kitűnt a gépkocsiszállítások szerepének növe
kedése. A kijevi hadműveletben az 1. Ukrán Frontnak utánszállítottak 
gépkocsival 274 ezer tonna anyagot a Visztula-Odera-i hadműveletben 
827 033 tonnát, a berlini hadműveletbe pedig 915 312 tonna anyagot. A 
gépkocsiszállítást széleskörűen alkalmazták csapatszállításokra is. 

A háború harmadik időszakának befejező hadjáratában támadó 
hadműveletek folytak különböző hadászati irányokban és a harctevékeny
ségeket még nagyobb dinamizmus jellemezte. Ezzel kapcsolatosan kelet
kezett az állandó mozgótartalék létrehozásának szükségessége, valamint 
a hadtápbiztosítás erői és eszközei időben történő manőverezésének szük
ségessége a hadműveletek során. Ismeretes például, hogy a Visztula
Odera hadműveletben, amikor az 1. Bjelorusz Front kijutott az Odera 
folyóhoz és az ellenség ellentámadásának veszélye állt fenn, Pomerániá
ból a frontparancsnok gyorsan átcsoportosított négy összfegyvernemi és 
két harckocsihadsereget a veszélyeztetett irányba. A fronthadtáp nem 
rendelkezett olyan mozgékonysággal mint a csapatok, erői szét voltak te
lepítve 500 km mélységig. Csupán a Főparancsnokság és a front PK 
HTPH alárendeltségében meglevő meghatározott mennyiségű gépkocsi
szállító, egészségügyi, közúti és más hadtápegységek és azokkal történő 
időbeni manővernek köszönhető, hogy sikerült megoldani a csapatok biz
tosítását az új hadműveletben. Ide öt nap folyamán gépkocsiszállítással 
átadtak több mint 7 ezer tonna lőszert. Az új irányba átirányították a 
vasúti szállítmányok egy részét. Az egészségügyi szolgálat rövid idő alatt 
szétbontakoztatott 15 ezer tábori kórházi ágyat. 

A háború harmadtk időszakában a hadtápbiztosltás szervezésére jel
lemző volt, a hadtápkörletek mélységének megrövidülése a hadműveletek 
előkészítésének időszakában. A hadműveletek kezdetén a hadtápkörletek 
mélysége többségében nem haladta meg a fronthadtápnál a 150-250 
km-t, a hadsereghadtápnál 50-100 km-t. Ugyancsak változáson ment ke
resztül a harckocsihadseregek és más mozgékony magasabbegységek had
tápbiztosításának szervezése. Míg korábban a hadműveleti magasabbegy
ségek hadtápjai az összfegyvernemi HDS után bontakoztak szét és az át
törés során a csapatokat csupán a csapatok és magasabbegységek had
tápjai követték, addig a harmadik időszak hadműveleteiben az áttörésben 
részt vevő csapatokat a HDS hadtáp és a megerősítésre adott fronthad
táp egy része közvetlenül követték. Ez a tapasztalat a háború utáni idő
szakban a harckocsi- és gépesített csapatok hadtápmunkájának alapját 
képezte és sok vonatkozásban még napjainkban sem vesztette el a je
lentőségét. 

Szükséges kimondani, hogy 1944 nyarának kezdetén a szövetséges 
csapatok Nyugat-Európában folytatott hadművelete nem könnyítette a 
szovjet fegyveres erők hadtápjainak helyzetét. 

Mint ismeretes, a hitlerista Wermacht főereje a szovjet-német fron
ton volt és ellenük nehéz harcot kellett folytatni. Ez nem tette lehetővé 
a haditermelés csökkentését és megkövetelte a hadtápszervek magas fokú 
operativitását a csapatok harcitechnikával, fegyverzettel, lőszerrel és 
üzemanyaggal történő ellátása érdekében. Egy sor esetben a Legfelsőbb 
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Főparancsnokság kénytelen volt a hatalmas hadászati műveletek előké
szítésének idejét lerövidíteni, amelynek következtében a hadtápnak igen 
feszítetten kellett dolgoznia. !gy például 1945. januárban meggyorsították 
a Visztula-Odera támadó hadművelet előkészítését a célból, hogy 
Churchill kérésének megfelelően segítséget nyújtsanak a szövetséges csa
patoknak, amelyek a német csapatok Ardennek-i támadásának visszave
rése során nehéz helyzetbe kerültek. Ennek az évnek április hónapjában 
le kellett rövidíteni a berlini hadművelet előkészítését, mely a szövet
séges csapatok parancsnokságának azon szándékával volt kapcsolatos. 
hogy megelőzzék a szovjet hadsereget Berlin birtokbavételében. 

A harctevékenységek külföldi államok területére történő áthelyezé
sével felmerült a magán- és állami ipar, a vasutak, ezen államok munka
erejének igénybevétele a fegyveres erők részére. Újjá kellett szervezni 
a népgazdasági termelést és meg kellett oldani más feladatokat. E cél
ból szükségessé vált űj vezető szervek, hadtápegységek és -intézetek lét
rehozása, valamint a vasút hazai és nyugat-európai csatlakozásain átrakó
bázisok szétbontakoztatása. 

Ebben az időszakban a szovjet hadsereg hadtápszervei segítséget 
nyújtottak a felszabadított népeknek a gazdaság helyreállításában, laká
sok építésében, vasutak és közutak javításában. A lakosság ingyenesen 
részesült egészségügyi biztosításban és fizetés nélkül kapott élelmet. 
E célból a szovjet kormány határozata alapján a szovjet HDS tartalékai
ból átadtak 900 ezer tonna élelmet. 

A frontok segítséget nyújtottak a helyi lakosságnak az 1945. évi ta
vaszi vetés elvégzésében. Csak Németország területén csapataink és had
tápjai segítségével 250 ezer hektár földet vetettek be. 

A háború befejező időszakában a német fasiszta parancsnokság ré
széről aktivizálódott a ráhatás a ténykedő hadsereg hadtápjára. A hadtáp 
tevékenységének dezorganizálására az elienség felhasználta nemcsak a lé
gierőt, hanem a diverziós felderítő csapatokat és a különböző burzsoá
nacionalista bandákat is. Ezzel kapcsolatosan megnövekedtek a hadtáp 
őrzésével és védelmével kapcsolatos követelmények. E feladatok megol
dására a speciális csapatokkal együtt egyre szélesebb körben vonták be 
a tartalékezredeket, a légvédelmi csapatokat, a magasabbegységeket és 
esetenként más harci alegységeket. Például e. Visztula-Odera hadműve
letben az 1. Bjelorusz Front hadtápjainak őrzésére és védelmére bevontak 
négy „NKVD" ezredet, 1350 légvédelmi ágyút, OOO légvédelmi géppuskát 
és körülbelül 200 fényszórót. 

Összegezve az elmondottakat ki kell hangsúlyozni, hogy a szovjet 
fegyveres erők hadtápja a háborű éveiben a csapatok anyagi-technikai, 
egészségügyi, repülőtéri-műszaki, javítási és más anyagokkal való bizto
sításában, kiszolgálásában kolosszális munkát végzett és méltóan kivette 
a részét az ellenség felett aratott győzelemben. 

A népgazdaságból átvett és a csapatokhoz eljuttatott 10 millió tonna 
lőszert, több mint 16 millió tonna üzemanyagot, kb. 40 millió tonna élel
met, ruházatot és az anyagi eszközök sok más fajtáját. Vasúton 10 mil
lió vagon, gépkocsival kb. 145 millió tonna anyagot szállítottak. Helyre
állítottak és átalakítottak kb. 120 ezer km vasutat és több mint 15 ezer 
vasúti hidat. Kiszolgáltak 350 ezer, építettek és helyreállítottak 100 ezer 
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km közutat és 13 millió méter hidat, berendeztek 6 ezer repülőteret, biz
tosítottak 3,8 millió repülőbevetést. Megjavítottak hatalmas mennyiségű, 
különböző fajtájú· technikát és _hadianyagot. A hadtáp erőfeszítéseinek 
köszönhető, hogy a katonák részére állandóan és minden helyzetben biz
io::,ították az élelmet. A háború évei alatt a csapatokhoz \'isszatért a se
besültek 72. a betegek 90,6° 0-a. A háború négy éve alatt a hadsereg sze
mélyi állományának négy alkalommal adtak új nyári és téli ruházatot. 

A Szovjetunió fegyveres erői hadtáp személyi állományának a háború 
éveiben tanúsított jelentős hőstetteit a párt és a kormány magasra érté
kelte. A hadtáp 52 katonájának a Szovjetunió Hőse, több mint 30-nak 
a Szocialista Munka Hőse címet adományozták. A hadtáp különböző szol
gálati ágainak sok tízezer tábornokát, tisztjét, tíszthelyettesét és kato
náját tüntették ki. 

Milyen következtetéseket lehet levonni a hadtáp megszervezésének 
és munkájának az elmúlt háború során szerzett tapasztalataiból. 

Mindenekelőtt a Nagy Honvédő Háború meggyőzően igazolta a le
nini tételek betartásának fontosságát arról, hogy a. háború folytatásához 
erős és szervezett hátország szükséges. Ez a lenini követelmény egyaránt 
vonatkozik mind a széles értelemben vett hadtápra (hátország). mind a 
fegyveres erők hadtápjára. Nevezetesen a hadtáp (hátország) erőssége 

volt a Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelem biztosításának egyik 
döntő tényezője. 

A háború kiemelten bebizonyította a fegyveres erők hadtápja köz
pontosított vezetési struktúrájának szükségességét. Ez biztosította az 
egész háborű folyamán, valamint a katonai tevékenységek különböző 

időszakaiban a hadtáp erőkifejtésének időbeni összpontosítását az egyre 
növekvő terjedelmű és hallatlan bonyolult feladatok sikeres megoldá
sára, 

A harci tapasztalatok igazolták, hogy a fegyveres erők hadtápmun
kájánack sikere a háború idején nagymértékben attól függ. hogy a had
tápbiztosítás elmélete mennyiben felel meg a harc, a hadműveletek. egé
szében a háborű követelményeinek. 

A fegyveres erők hadtápbiztosítási elvei a háború folyamán szünet 
nélkül fejlődtek. a Hadiflotta1 a Szovjet Hadsereg technikai felszerelt
sége, a hadműveletek jellege és végrehajtási módjai változásainak mér
tékében. Ez pozitív szerepet játszott a hadtáp feladatainak végrehnjtá
sában. 

A háború folyamán hallatlan értékes tapasztalatokat adtak a fegy
veres erők hadtápszervei, a párt- és népgazdasági szervek közötti együtt"." 
működése, a fegyveres erők anyagi, egészségügyi, technikai biztosításá
nak tervezése, valamint a kommunikáció helyreállítása területén. 

Nagy jelentőséggel bírnak a Szovjet Hadsereg, valamint a szovjet
német fronton harcoló külföldi magasabbegységek és seregtestek hadtápja 
közötti szoros együttműködés tapasztalatai. 

A Nagy Honvédő Háború tapasztalatai igazolták, hogy meghatározott 
körülmények között a fegyveres erők hadtápjának erőit és eszközeit be 
lehet vonni olyan feladatok végrehajtásába is, mint segítségnyújtás a sa
ját népgazdaság részére, valamint más országok felszabadított népeinek. 

Az elmúlt háború hallatlan értékes tapasztalatokkal gazdagította a 
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szovjet hadtudományt, a csapatok hadtápbiztosításának szervezésében és 
más kérdésekben is. E nehéz években kidolgozott tételek közül sok nap
jainkban sem vesztette el aktualitását. 

Teljesen világos, hogy az atomfegyver és a fegyveres harc más esz
közeinek megjelenésével gyökeresen megváltozott a korszerű háború jel
lege és megvívásának módjai. Ezek megkövetelték a hadtápmunka új 
szervezeti formáit és módszereit. De napjaink hadműveleteiben a csapa
tok hadtápbiztosításának kérdései csak akkor oldhatók meg helyesen, ha 
a hadügyben végbement változások figyelembevételével együtt, széles
körűen felhasználjuk a tudomány. a technika vívmányait. valamint alkotó 
módon alkalmazzuk a hadtáp felkészülésének és tevékenységének az el
múlt háborúban szerzett tapasztalatait. 

A háború utáni években az ország szakadatlan gazdasági felemelke
dése alapján jelentősen megnőtt a fegyveres erők hadtáp technikai fel
szereltsége és komoly jellegű változásokon ment keresztül a hadtápegysé
gek és -intézetek személyi állományának munkája. A Szovjet Hadsereg 
és Hadiflotta hadtápja most szilárdabb mint valaha. és képes a csapatok 
hadtápbiztosítási feladatainak végrehajtására a korszerű háború bármely 
viszonyai között. 

1.79 




