
A HADTÁPBIZTOSITAS ELMHETE 

Az 1973. évben lefolytatott gyakorlatok néhány aktuális 
hadtápbiztositási problémája 

Joó Sándor ezredes, Bánya völgyi István alezredes 

Az 1973. évben több - elsősorban seregtest és magasabbegység 
szintű parancsnoki és törzsvezetési - gyakorlat került lefolytatásra, 
melyek elé az elöljárók joggal tűzték ki azt a célt, hogy növeljék a 
seregtestek, magasabbegységek és egységek parancsnoki állományának 
vezetőkészségét, hasznos tapasztalatokat nyújtva egyúttal az elöljáró 
vezető szerveknek is. 

A gyakorlatok általában megfeleltek a várakozásnak. Eredményeik 
-- hadtáp vonatkozásban - alapvetően abban mutatkoztak meg, hogy 
jJvult a hadtáptörzsek tervező-szervező és vezetőképessége, a törzsmunka 
operativitása és gyorsasága, jelentős fejlődés volt tapasztalható a fegy
vernemi és szolgálati törzsekkel való együttműködésben, az alárendeltek 
felé történő feladatszabásban és a végrehajtás ellenőrzésében. 

Seregtest szinten a parancsnokok már jelentőségének megfelelően 

foglalkoztak a hadtápbiztosítás kérdéseivel, látva, hogy azok a harcbiz
tosítás egyik igen jelentős részét képezik. Ennek alapján anyagi-tech
nikai-egészségügyi szempontból is megalapozott, alátámasztott elhatá
rozást, döntéseket hoztak. 

A gyakorlatok alkalmával találkoztunk azonban néhány olyan 
hadtápbiztosítási problémával is, amelyeket különböző szinteken több
féleképpen értelmeznek, illetve értelmezhetnek, amelyek megoldásában 
egyes hadtáptörzseknek nincs elég jártassága, amelyekben többféle 
szemlélet uralkodik, s emiatt szükségessé vált jelen cikk közrebocsátása. 

Az összkép a gyakorlatokról és azon részt vevő hadtáptörzsekről 

pozitív. Nem ni.ehetünk el azonban egyes problémák mellett szó nélkül, 
;.i,bból kiindulva, hogy azok zöme most még csekélyebb erőfeszítéssel 
megoldható, következményei kiküszöböihetők, később azonban már 
esetleg késő lesz. 

Egyes gyakorlatok az állandó harckészültség időszakában végrehaj
tott tervezéssel kezdődtek, amely - huzamosabb idő eltelte után 
közvetlenül a háborús veszély fokozódásakor pontosítást igényelt. Az 
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állandó harckészültség időszakában kidolgozott hadműveleti és az ezek
nek megfelelő hadtápbiztosítási terveket nyilvánvalóan nem lehet egy
síkúan, egy változatban kidolgozni. 

Egyértelműen jelentkezik az igény, hogy a hadtápbiztosítás meg
tervezésének, megszervezésének és felkészítésének alkalmazkodnia kell 
a seregtestek, magasabbegységek hadműveleti alkalmazásának változatai
hoz, variációihoz, még akkor is, ha ez egynél több hadtápbiztosítási 
elgonodolás. terv és részlettervek kimunkálását és naprakészen tartását 
igényli. 

Nem szerencsés megoldás, ha a parancsnok hadtáphelyettes (bármely 
vezetési szinten) mintegy kiválasztja a neki legjobban tetsző hadmű
veleti variációt - még ha az a legbonyolultabb is - és elgondolását. 
tervezését, intézkedéseit arra építi, sőt kizárólagosan azt dolgozza ki és 
a többi változatra legfeljebb megjegyzésekkel utal. vagy még azt sem 
teszi. 

A hadtápbiztosítás egysíkú, egyváltozatos tervezése már békeidőben 
sok objektív veszélyt rejt magában és háborús körülmények között 
helyrehozhatatlan hibákhoz vezethet. Így például egyoldalúvá teheti a 
hadtáp felkészítését, a kiképzést, károsan elégültté teheti a hadtáptör
zseket és alegységeket, s végül, de nem utolsó sorban, ha adott esetben 
nem a megszokott változatot kell végrehajtani zavart és kapkodást ered
ményezhet, szinte lehetetlenné téve a hadtápbiztosítási feladatok időben 
és a kívánt magas szinten történő végrehajtását. 

A mélyen átgondolt. több változatos tervezés jelentős előnyökkel 
jár a szükség esetén végrehajtandó pontosítások alkalmával is. E pon
tosításokra - már a veszélyeztetettség időszakában - egyértelműen az 
lesz jellemző, hogy rendkívül rövid idő alatt kell teljes részletességgel 
(esetleg még mindig több változatra!) végrehajtani és a helyzetet ugyan
akkor több, a törzseket jelentősen megterhelő feladat is bonyolíthatja. 
mint például a mozgósítás hadtápbiztosítása, a hadtápalegységek, -egy
ségek mozgósítása, többnemzetiségű front megalakulása stb. 

Az állandó harckészültség időszakában részletesen kidolgozott, a 
hadműveleti variációkhoz párhuzamosan igazodó hadtápbiztosítási terv
komplexum, ahol a változatokat esetleg még kombinálni is lehet, ilyen 
szituációban is biztosítani képes a hadtáptörzs nagyfokú rugalmasságát, 
gyors reagálását, amely felbecsülhetetlen időnyereséget eredményezhet 
mind a törzs, mind (ez talán még fontosabb) az alárendeltek. részére és 
megbízható alapul szolgál a hadtápbiztosítási feladatok magasszínvonalú 
végrehajtásához. 

A hadművelet, harc hadtápbiztositására vonatkozó elgondolás, had
tápbiztosítási terv és intézkedések kialakítása, illetve kidolgozása érde
kében elengedhetetlen az ellenséges és saját helyzet, a parancsnoki el
gondolás (előzetes elhatározás) megfelelő mértékű ismerete. Ezt egészíti 
ki az összfegyvernemi és a hadtáptörzs, továbbá a fegyvernemi és szol
gálati ágak közötti kölcsönös tájékoztatás, illetve együttműködés köte
lező érvényű szükségessége. 

Ez leírva, követelményként rögzítve rendkívül egyszerűnek és ter
mészetesnek tűnik, a mindennapi életben egy sor objektív és szubjektív 
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tényező következtében (időhiány, gyakorlatlanság. hatásköri problémák, 
kényelem stb.) azonban csorbát szenvedhet. 

Tapasztalható volt ez a gyakorlatokon is, elsősorban magasabbegysé
gek szintjén és különösen ott, ahol a parancsnokok, vagy törzsfőnökök 
nem állították a hadtápbiztosítási kérdéseket a harcbiztosítás egyéb 
kérdéseivel egy szintre, sőt meg sem hallgatták hadtáphelyetteseiket, 
természetesnek véve, hogy a harchoz mindig minden anyagi-technikai 
eszköZ a kellő mérvben, időben és helyen rendelkezésre áll. A hadtáp 
ilyen formájú magárahagyása a hadművelet, harc közben súlyos problé
mák forrásává válhat - mint ez a gyakorlatokon is bebizonyosodott -, 
elsősorban az anyagi biztosítás, utánszállítás területén. 

Altalánosan ismert követelmény, hogy a hadtápbiztosítás tervezé
sénél értékelni kell a saját erőket-eszközöket, azok lehetőségét, maxi
rnális teljesítőképességét és a feladatok végrehajtásánál alapvetően 
ezekre kell támaszkodni. Az elöljáró tagozat helyzetének kötelező is
n1erete elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az alárendelt megfelelő módon 
tudjon kapcsolódni az elöljáró által részére nyújtott hadtápbiztosítási 
lehetőségekhez, 

A gyakorlatokon több esetben tapasztalható volt fentiek téves 
értelmezése. Még seregtest szinten is többször előfordult, hogy a szállí
tási, sérült kiüritési és ellátási nehézségek megoldására - kellő felmérés 
és értékelés nélkül - azonnal a tábori hadtáp alakulatok átalárendelé
sét kérték, holott a seregtest lehetőségei még távolról sem voltak ki
merítve. Kétségtelen, hogy egyszerűbb a könnyebb ellenállás irányában 
haladni, de ezt egyetlen tagozatnál se tekintsük követendő útnak. 

Az előbbi problémához szinte automatikusan kapcsolódik, azt tetézi 
a hadtáp manőverek elhanyagolása, illetve leszűkítése. Éppen az elöljáró 
lehetőségeire való állandó támaszkodni akarás hozza magával a manőve
rek beszűkülését, annak figyelmen kívül hagyását, hogy a folyamatos 
és megbizható hadtápbiztosítás érdekében rugalmasan reagálni kell a 
csapatok állandóan változó szükségleteire és ez megköveteli minden 
hadtáp erővel, eszközzel, lehetőséggel az állandó manőverezést. 

Ha a helyzet úgy hozza magával. át kell csoportosítani hadtáp
alegységeket, el kell venni és másnak adni anyagi eszközöket, meg
teremtve az összhangot a szükséglet és lehetőség között, változtatni kell 
az utakat, rugalmasan módosítani az ellátásra, utánszállításra kiadott 
intézkedéseket stb. 

Fentieket bizonyították egyik gyakorlaton a hadművelet első, má
sodik napjának ellátási problémái is. A seregtest hadtáptörzs úgy tűnik, 
túlzottan merev elveket határozott meg, főként a magasabbegységek 
ellátásának, utánszállításának terén. Az elveket minden esetben meg
alapozott számveté3eknek kell alátámasztani, de még ilyen esetben is 
készen kell állni a kiadott intézkedések gyors megváltoztatására, a ma
nőverezésre. 

Annak következtében, hogy az első. második harcnap utánszállítá
sának megtervezése nem volt következetes és minden részletre kiterjedő. 
nélkülözte a kellő realitást, az a helyzet következett be, hogy a nap 
végére a harc továbbfolytatásához szükséges alapvető anyagi eszközök 
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a csapatok rendelkezé3ére álltak ugyan, de napközben adódtak idősza

kok, amikor a szállító eszközök időben történő beérkezésének objektív 
lehetetlensége miatt a harcoló első lépcső magasabbegységeknél egyes 
anyagfajták (főként tüzérlőszer) már nem álltak rendelkezésre. 

Igaz az az elv, hogy az első napok fogyasztását alapvetően határ
menti ellátó bázisok (csomópontok, raktárak) készleteinek felhasználá
sával és lehetőleg a csapatok által történő vételezéssel kell biztosítani, 
de ehhez mereven ragaszkodni nem célszerű elképzelés. 

· Nem szabad a föfeladatot végrehajtó magasabbegységet, vagi, 
magasabbegységeket is a határmenti ellátó bázisoknál való vételezésre 
kényszeríteni olyankor, amikor a részletes tervezés alapján nyilván
valóvá válhat, hogy képtelenek időben ellátni önmagukat és ugyanekkor 
mögöttük ott áll felzárkózva, működőképesen, anyagi eszközökkel telje
seil feltöltve a l\Iozgó Bázis, vagy annak részlege. 

A hivatkozott gyakorlaton .-ez a hiba főként a lőszerbiztosítás terü
letén: ütközött ki. Az ebben érintett szervek (hadtáp-, összfegyvernemi-·, 
fegyverzeti- és tüzértörzsek)- kellő együttműködésének hiánya miatt 
hiányzott a lőszerfogyasztás, felhasználás és biztosítás összh"ang.ja, .nem 
is, beszélve az elnagyolt szállítástervezésröl. 

Általános tapasztalatként mondhatjuk ki. hogy ott, ahol a parancs
nok nem érti a hadtápbiztosítás· jelentőségét alárendeltjei (magasabh
egysége, egysége) harctevékenységében, · nem- fordít .gondot az · ellátás; 
utánszállítás kérdéseire - , tájékozatlan és úgy véli, hogy külöílöSebb 
erőfeszítések nélkül- mind,ig és minden rendel~ezésére fog ·állni ""-1· tör
vényszerűen Illeg fognak -jelenni a b-uktatók. 

Ezék (legrosszabb esetben) odáig is elvezethetnek, hogy· a- maga·Sabb
egység, egység képtelenné válik feladatai végrehajtására. Ez megenged,.. 
hetetlen. Következésképpen minden érintett parancsnoknak -és - törzsnek 
alapvető kötelessége, hogy saját alárendeltjei mindenoldalú hadtápbfa.:. 
tosításával részletekbe menően · törődjön és idejében jelezze a várható 
nehézségeket. A megoldás ffiódozatainak kidolgozása a hadtáptörzs dolga! 

Ugyanúgy a hadtáptörzs feladata a seregtestnek átalárehdelt csapat
repülő-egységek, -alegységek ellátásának meg.szervezése, megtervezé.fo is. 
Nem fogadható el tervező-szervezö munkának az olyan törekvés, hogy 
a csapatrepülőket minden vonatkozásban az elöljáró tagozat (jelen eset
ben a tábori hadtáp) lássa el. 

Kétségtelen, hogy egyes csapatrepülő- (pl. felderítő-) -egy.ségek 
repülőterei úgy helyezkednek el. hogy hadtápbi'ztosításukat- célszerű az 
elöljáró tagozattól kérni. de a zöm (a helikopter-egységek, ·-alegységek) 
ellátása mindenképpen a seregtest hadtáp feladata, még akkor_ is; ha 
12nnek érdekében az l\1N legfelsőbb hadtáp vezetésének is lépést kell tennie 
a seregtest anyagi-techniki:!i bázisának megteremtésére, illetve kiszélesi
tése céljából. 

Rendet kell teremteni az ellenség tömegpusztító fegyverekkel mért 
csapásai következményeinek hadtáp vonatkozású felszámolása terü.letér 
is. Először is rendszert kell vinni ~bbe a munkába, Nem engedhető meg 
a kapkodás. a kellő súlyképzés elhanyagolása. 
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Egyértelműen látni kell, hogy a hadtáp legfontosabb feladata a 
harcfeladatot teljesítő csapatok harcképességének helyreállításában tör
ténő részvé.tel. Ezt követheti a többi magasabbegység, egység és csak 
harmadsorban a hadtáp harcképességének helyreállítása. 

A másik fontos kérdés, hogy a tömegpusztító fegyverekkel mért csa
pások következményeinek felszámolása során megkülönböztetett figyelmet 
kell fordítani a seregtest hadtáptörzs szinten is a részletkérdések ki
munkálására. Elsősorban vonatkozik ez a sérültek ellátására, kiürítésé
re, amelynek .érdekében maximális részletességgel _meg kell határozni 
valamennyi egészségügyi és az egészségügyi· biztosításb_an részt vevő erő 
és ,eszköz feladatát az erők komplex igénybevételének elve alapján. 

Ugyanilyen részletesség szüksé,,<>es a · haTCképesség anyagi-teahs 
nikai vonatkozású· helyreállítása - érdekében is. Különösen nagy jelentő
sége· van .ilyen esetekben a széles körű, térben és időben végrehajtott 
hadtáp- m:anővereknek ·és főként azok gyorsaságának. 

A gyakorlatokon felmerült néhány elvi jelentőségű és néhány .:-ad
minisztratív ,jellegű, de a vezetés szempontjából .szintén fontos kérdés is. 

Elvi meghatározó probléma az MN 6639 hadtáptöfzs helYe··és sze
repe a Seregtest hadtápveztésének rendszerében, · figyelembe véve a 
hadtáptötzs erőit és a rendelkezésre álló hadtáp erőket ··,is. · 

·A gyakorlatok igen jó t~nulSágul szolgáltak ·ezen ~ területe1i is. 
Helyes, ha az MN 6639 hadtáptörzs már az állandó harckészültség .idö
szakában részt vesz a seregtest szintű vezetésben és abban nemcsak 
részfeladatokat old meg, hanem egészében ismeri a seregtest feladato
kat és azok végrehajtásának mindefioldalú· hadtápbiztosítási terveit. 

Ennek az elvnek következetes Végrehajtása többoldalú előnyökkel 
jár. Egyrés:it ·a: törzs nincs tétlenségre kárhoztatva, biztosítVa van akti::
vitása. Másrészt minden szükségest ism~rve, bá,rmikor készen áll arra, 
hogy akár másŰdtörzsként átvegye a -seregtest hadtápbiztosítás vezetését. 
akár·· bármely részterületbe bekapcsolva ott hasznos és értő munkát vé
gezzen. Végül, de nem utolsó sorban így válik képessé ·arra, hogy öri
állóan, de a seregtest hadtápbiztosítás általános és konkrét rendjébe 
beilleszkedve vezesse azon magasabbegységek hadt"ápbiztosítását, amelye
ket adott konkrét esetben és feladattal az MN 6639 parancsnok közvet
len alárendeltségébe, vezetésé alá utaltak. 

- Az előbbiek pusztán vezetésréndszerbeli problémák. Természe'.tes~ hogy 
ezeket alá kell támasztani szervezeti, anyagi-technikai és· egyéb oldal~ 
tól is, akár hadrendben rögzítve, akár adott ésetben történő átalárendé
lések ú.tján. A lehetőség adott, az MN 6639 hadtápförzs felnőtt fel
adataihoz. 

Elvi kérdés, jelentős gyakorlati vetülettel a seregtestek alárendelt
ségébe kerülő más nemzetiségű magasabbegységek, egységek minden
oldalú ellátásának végrehajtása. Megállapítható volt, hogy a kialakított 
elvek általában megfelelőek, a más nemzetiségű magasabbegységet a 
seregtest képes anyagi-technikai-egészségügyi szempontból -biztosítani, a 
sajátos anyagok és sajátos technika kivételével. 

A problémát éppen a sajátos anyagi ... technikai eszközökkel való 
ellátás veti fel. Ilyen eszközökkel csak a más nemzetiségű magasabb·-
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egység állama (frontja) rendelkezik. Ez esetben megint csak a részletes 
szervezés szükségessége kerül előtérbe. Seregtest szinten kell apróléko
san rögzíteni, hogy melyek például azok a lőszerfajták, fegyvernemi és 
egyéb anyagok, készletek, alkatrészek, amelyekből szövetséges ellátást 
kell tervezni és megvalósítani. A széles nómenklatúráknál nyilvánvalóvá 
válik, hogy ebben nemcsak a hadtáptörzs, hanem a fegyvernemek és 
szolgálatok törzsei is érintettek. 

A sajátos anyagok utánszállítása külön figyelmet érdemel. A kérdés 
nem intézhető el azzal, hogy a front majd kiszállít közvetlenül a maga
sabbegységhez vagy a seregtest Mozgó Bázishoz és ezzel minden meg
oldódik. A gyakorlaton bebizonyosodott, hogy ezen anyagokra vonatko
zóan is szükséges a .seregtest hadtáptörzs részletes szállítástervezése és 
a különböző utánszállítási módozatok rugalmas alkalmazása. Egyszerűbb 
a kérdés, ha a seregtest és a front bázisok között nincs jelentősebb 
folyóakadály, de ha van, alkalmazni kell az ideiglenes átrakó körleteket 
is az ellátás feladatainak megoldására. 

Adminisztratív jellegűnek tűnhet, de több ennél a jelentések kér
dése. Rendszerezett, egyszerű, lényegretörö szóbeli és írásbeli jelenté
sekre van szükség. Kétségtelen, úgy tűnhet, hogy a munka és az ered
mény a lényeg, nem a jelentés, mégis azt kell megállapítanunk, hogy 
ahol a hadtáphelyettes nem képes elgondolását, teendőit tömör és vilá
gos módon összefoglalni, rögzíteni és ezt elöljáróinak jelenteni, ott a 
hadtáptörzs munkája, szervezett tevékenysége is megengedhetetlenül sok 
kívánnivalót hagy maga után. 

Hasonló a helyzet a napi összefoglaló hadtáp jelentés összeállítá
sánál. A tűlzott nagyvonalúság károsan hat vissza a hadtápbiztosítási 
feladatok végrehajtására és az elöljáró által teendő intézkedésekre is. 
Különös jelenség, ha pl. a seregtest napi összefoglaló hadtáp jelentésé
ből nem derül ki a magasabbegységek hadtáp objektumai településének, 
elhelyezkedésének helye, a magasabbegységek részletes anyagi ellátott
sága, sőt a seregtest hadtáp objektumok és -egységek településének meg
jelölése is erősen hiányos. 

Végül néhány sajátos, elsősorban értelmezési probléma. 
A lefolytatott gyakorlatokon az elöljáró tagozat a hadművelet első 

napjaiban az anyagi biztosítás érdekében kirakóállomásokat, az egész
ségügyi biztosítás érdekében vegyes kórházbázisokat müködtetett. Ilyen 
esetekben a seregtest hadtáptörzs feladata kibővül, ugyanis egyrészt meg 
kell tervezze a kirélk:óállomásokról való vételezés rendjét, irányí•tani 
kell azt, másrészt a ,t1>bori kÓilháZbázisok ellátási rendszerbe történő be
kapcsolásáig közvetlenül szerveznie és végeznie kell a vegyes kórházbázi
sok !kórházaiba ,t,örténő kiürítést. 

A támadó hadműveletek kezdetének időpontja a seregtest hadmű
veleteiben részt vevő valamennyi magasabbegység, csapat részére azo
nos, legfeljebb arról lehet beszélni, hogy a második lépcső magasabb
egységek ütközetbe vetésének kezdete a támadó hadművelet időszakában 
más és más csillagászati időpontban történik. fgy a második lépcső 
magasabbegység részére a támadó hadművelet kezdetéig meghatározott 
fogyasztási normákat nem lehet űgy értelmezni, hogy azok a második, 
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vagy harmadik napon történő ütközetbe vetésig szólnak, mert ez ellátási 
problémák forrásává válhat. Egyértelmű, hogy e magasabbegységek 
ré3zére a hadművelet kezdetétől az ütközetbe vetésig a seregtest a had
művelet fogyasztási volumenét terhelő normákat kell meghatározzon. 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy jelen cikk - bár az 1973. évben 
lefolytatott gyakorlatok tapasztalatai alapján született - nem tekint
.h.ető az azokon tapasztalt hiányosságok összefoglalásának. Néhol szándé
kosan éleztük azokat a következtetéseket, amelyek egyes jelenségekből 
levonhatók voltak. 

Kérjük, jelen cikk felvetéseit ilyen szemszögből tanulmányozni. 
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