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A Magyar Néphadsereg hadtápbiztosítási rendszere - az utóbbi évtizedben 
kialakított új szervek rendszerbelépése után - alapvetően kialakultnak te
kinthető. 

Ez a hadtápbiztosítási rendszer szorosan beleilleszkedik az Egyesített Fegy
veres Erők hadtápbiztosítási szerkezetébe, és további - minőségi - fejlesztésé
nek is ez a beilleszkedés képezi legfőbb elvi-politikai és ideológiai alapját. 

A Magyar Néphadsereg hadtápbiztosítási rendszere szerves egységet alkot, 
melynek összehangolását, hatékony kihasználását a hadtápfőnökség teremti meg. 

A központi akarat által szabályozott rendszer keretei között azonban szá
mos olyan tartalék-lehetőség rejlik, amelyeket a katonai rendszerek sajátossá
gainak megfelelően a rendszer „elemei"-nek egymás közötti együttműködésével 
lehet csak realizálni. 

Ez a tanulmány - vázlatosan, ,,első közelítésben" - igyekszik feltárni az 
együttműködés néhány lehetőségét. 

Mindenekelőtt az általános - minden szervre egyaránt vonatkozó - együtt
működési feladatokat célszerű vizsgálni. Ilyenek lehetnek: 

a) Az állandó harckészültség időszakában a közös hadijátékok, gyakorlatok, 
valamint a gazdálkodási és kiképzési tapasztalatok átadása, továbbá a befoga
dási rendszerből adódó elhelyezési és ellátási feladatok úgy az élő, mint a moz
gósítási alakulatok vonatkozásában képezhetik az együttműködés tárgyát. 

Atszervezések alkalmával készleteket lehet értékesíteni egymás között. Köl
csonos ellátási igények merülhetnek fel elemi csapások elhárításakor, melyet a 
tervek kidolgozásának átfogó koordinálásával, közös jóváhagyásával alapoznak 
meg. 

Ellátási és elszámolási tevékenység adódhat összekovácsolási és egyéb gya
korlatok alkalmával. Ugyanebben az időszakban a háborús alkalmazás hadtáp 
biztosításának előkészítése során mutatkozik meg néhány érintkezési felület. 

b) A háborús veszélyeztetettségi időszakban visszahagyott objektumok, 
anyagi készletek átadása-átvétele, il1etve a kialakult helyzetről szóló kölcsönös 
tájékoztatási igények merülhetnek fel. 
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c) Háború idején az anyagi-technikai és egészségügyi utalásnak megfelelő 
kölcsönös biztosítás, ellátás, közös hadműveleti-harcászati, (illetve biztosító) al
kalmazás hadtápellátása adódhat. A hadtáp alegységek, egységek és intézetek 
állományából kialakított mentőosztagok közös mentési-mentesítési feladatokat 
hajtanak végre. Együttműködhetnek továbbá a katonai közrend fenntartásában, 
hadifoglyok átvételében, ellátásában, kísérésében. Minden szervnek egyik alap
vető feladata a katapultált hajózó állomány felkutatása, mentése és ellátása. 

A fenti - általános - együttműködési lehetőségek és szükségletek keretén 
belül az alábbi specifikus feladatok merülhetnek fel. 

1. Az elvonuló szárazföldi csapatok hadtápvezető szervei mindenekelőtt 
kötelesek együttműködni a tábori hadtáppal. Ez elsősorban a részletes anyag
igények tisztázása, megküldése, a közúti (és légi) szállítmányok célállomásainak 
kijelölése, előkészítése, illetve a szállítások módjainak tisztázása terén merül fel. 
Megkülönböztetett figyelemmel kell együttműködni a rakéta- és rakéta-hajtó
anyag ellátás, továbbá a szállító eszközökkel történő kölcsönös manőver, illetve 
az ilyen eszközökkel történő megerősítések területén. 

Allandó együttműködést igényel a kiürítésre váró (telítve visszahagyott) 
segélyhelyek, egészségügyi osztagok, helyzetének pontosítása, a sebesültszállító 
eszközök tagozatonkénti felhasználásának koordinálása, illetve a szakorvosi 
megerősítés naprakész pontosítása. Ugyanakkor naprakészen informálni kell egy
mást a technikai kiürítések, helyszíni javítások irányairól, helyeiről, eszközeiről 
is. Atadás-átvétel tárgyát képezik közöttük a gépkocsi utak és az egyes közúti 
komendáns irányok. 

Tisztázni szükséges a tervadatok, kivonatok egyéb okmányok és informá
ciók tartalmát, azok váltásának módját (különös tekintettel a részletes anyag
igényekre). Összekötő tiszteket kell küldeni a hadtápvezetés objektumaira és 
részletesen közölni egymással a települések, áttelepülések térben és időben tör
ténő megvalósítását, koordinálását. 

Végül biztosítani kell a hadifoglyok átadását, átvételét az elvonuló száraz
földi csapatok (TH) hadifogolygyűjtő állomásain (helyein). 

A szárazföldi hadműveleti erők hadtápjai a honi légvédelmi hadműveleti 
erők hadtápjaival az ország területén történő alkalmazás esetén az oltalmazás 
feltételeiről való tájékozódás, az utánszállítási utak használata, a kölcsönös 
mentés, mentesítés, illetve az anyagi eszközök átadása, átvétele, (különös tekin
tettel a hajtóanyagokra, élelemre és ruházati anyagra) terén működhetnek együtt. 

Ugyanezen erők hadtápjai a hátországvédelmi alakulatok hadtápjaival a 
laktanyák, visszahagyott anyagok őrzésre történő átadása-átvétele, továbbá vé
delmi hadműveletekben, légideszantok, diverzánsok elleni harcban résztvevő te
rületvédelmi alakulatok közös hadtápbiztosítása terén kerülnek kapcsolatba 
egymással. 

A szárazföldi csapatok hadtápvezctő szervei csapatrepülő erők hadtápjaival 
a szárazföldi csapatoknak - a hozzájuk tartozó szállító és kiszolgáló eszközök
kel - átalárendelt repülő- (helikopter) egységek, illetve az átadás-átvétele során 
működnek együtt. Koordináló feladat merülhet fel olyan esetben is, amikor a 
szárazföldi erők részére szállító repülő bevetést biztosítanak - és a bevetés had
táp ellátását kell megszervezni. 

A központhadtáppal a szárazföldi csapatok hadtápvezető szervei az első 
támadó hadművelet elején, illetve védelmi hadműveletben a teljes, vagy rész-
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leges hadtápbiztosítás és a hadtápvezetés kérdéseiben működnek együtt, továbbá 
szövetséges és más seregtesthez tartozó csapatok hadtáp biztosítása feltételeinek 
szabályozása vonatkozásában is lehet érintkezési felület. 

2. A tábori hadtáp a szárazföldi csapatok hadtápjaival a fentiek szerint 
működik együtt. 

A honi légvédelmi erők, hadtápjaival olyankor merülhet fel közös tevé
kenység, amikor az ország területén történő alkalmazás esetén az oltalmazás 
feltételeit meg kell szervezni. Ilyen esetben koordinálni szükséges az utánszállí
tási utak igénybevételét, illetve sérültek ideiglenes ellátását is. 

A hátországvédelmi alakulatok hadtápjaival mentő, mentesítő feladatok 
közös hadtáp biztosítása, illetve védelmi hadműveletek esetén a közlekedési 
vonalak és objektumok berendezésének, kiszolgálásának és igénybevételének 
koordinálása merülhet fel. A hadifoglyokat a tábori hadtáp hadifogolygyűjtő 

állomásain veszik át a táborokból kirendelt kísérők. 
Csapatrepülő erők hadtápjaival olyankor működnek együtt, amikor a szá

razföldi csapatok átalárendelt repülőegységek hadtáp biztosításának sajátosságait 
rögzítik, különös tekintettel a fedélzeti rakéta, a repülőszer és a repülő üzem
anyag ellátásra. 

A tábori hadtáp a központhadtáppal, szolgáltató objektumok igénybevéte
lét, rakodóerő igénylését egyezteti. Részletes anyagigénylést, terjesztenek fel a 
központhoz. Együttműködnek továbbá a sérültek osztályozása, sebesültszállító 
és rögtönző sebesült szállító vonatok, sebesültszállító gépkocsi oszlopok, illetve 
egészségügyi repülök irányításában, a sérült technika leadási helyeinek pontosí
tásában és végül gépkocsi utak, vasúti szakaszok kijelölésében. 

3. A honi légvédelmi erők hadtápjai a szárazföldi csapatok hadtápjaival, 
illetve a tábori hadtáppal a fentiek szerint működnek együtt. 

A hátországvédelmi alakulatok hadtápjai között kölcsönös anyagi, techni
kai, egészségügyi biztosítási és szolgáltatási feladatok merülhetnek fel a háborús 
utaltság rendszerében. Előfordulhat, hogy azonos körzetben tevékenykedő ala
kulatokat közös csomópontról történő ellátásra, szolgáltatásra kapcsolnak össze. 
Ugyanakkor lehetőség nyílik arra is, hogy az ellenséges robbanótestek hatásta
lanításán, műszaki létesítmények építésén dolgozó, illetve honi légvédelmi ob
jektum mentést, mentesítést végző hátországvédelmi alakulatok hadtáp biztosí
tását kell összehangolni. Felmerülhet olyan helyzet is melyben hátországvédelmi 
objektumok oltalmazásában résztvevő honi légvédelmi erőket, illetve sugár
figyelő és jelző szerveket kell kölcsönösen ellátni. Végül a közlekedési utakat 
és objektumok igénybevételét kell koordinálni, különös tekintettel a hátország 
gépkocsi utakra és az ideiglenes átrakó körletekre. 

A csapatrepülő erők hadtápjaival közös repülőtér műszaki biztosítási fel
adatokat lehet elvégezni. Ugyanakkor az ország területén levő honi légvédelmi 
repülőterekről felszálló csapatrepülő erők teljes hadtáp biztosítására is sor kerül
het, különös tekintettel a repülő üzemanyag feltöltésre és a hajózó állomány 
egészségügyi biztosítására. E hadtápok közös őrzés-védelem és tömegpusztító 
fegyverek elleni védekezés feladatait hajthatják végre és hadtáp összekötőket 
cserélhetnek egymás köZÖtt. 

A honi légvédelmi erők a központhadtáppal mindenekelőtt a háborús utalt
sági rendszer realizálása, módosítása és a 10 napos ellátási időszakon belüli ál
talános rendtől eltérő vételezések, szállítások pontosítása terén működhetnek 

IOI 



együtt. Előfordulhat szállító és ellátó eszközökkel való megeros1tes, elvonás, 
illetve polgári ellátó, javító, gyógyító objektumok kiutalása, továbbá a lakta
nyákban meglevő zárolt készletek felhasználása terén való együttműködés is. 
Napi feladat az összefoglaló hadtáp és szakmai helyzetjelentések felterjesztése. 

4. A hátországvédelmi erők hadtápjainak együttműködése a szárazföldi, a 
honi légvédelmi és csapatrepülő erők hadtápjaival, továbbá a tábori hadtáppal 
értelemszerűen a fentiek szerint történhet. A csapatrepülő erők hadtápjaival 
felmerülhet még a hátországvédelmi feladatokban (katonai közrend fenntartása, 
légi deszantok, diverzánsok felszámolása, kárterületen történő tevékenység, át
kelőhelyek és körletek létesítése, közlekedés helyreállitása, elemi csapások fel
számolása stb.) közreműködő csapatrepülő erők hadtáp biztosításának megszer
vezése is, illetve sürgős és fontos - kisterjedelmű - légi anyagszállítások biz
tosítása. 

A központhadtáppal való együttműködés a hátországvédelmi alakulatok 
hadtápjai részéről értelemszerűen megegyezik a honi légvédelmi viszonylatban 
feltárt együttműködéssel. Az abban foglaltakon kívül előfordulhat még, hogy 
tömegpusztító fegyverek által a központhadtáp alakulatoknál keletkezett kárte
rülcten mentési-mentesítési feladatok hadtápbiztosítását kell megszervezni. 

Időnként ellátó csomópontok kialakítását, működtetését, illetve külön meg
határozott területi hadtápbiztosítási feladatokat lehet pontosítani. 

A hadtápok közötti feszes együttműködés bonyolult tervező-szervező mun
kát és szilárd hadtápvezetési rendszert tételez fel. A fentiekben csupán az erre 
vonatkozható koncepciót vázoltuk. A részletes kimunkálás igénye számos olyan 
problémát vet fel, melyeket a tudományos kutatás eszközeivel célszerű meg
oldani. 

102 




