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A szovjet hadművészet a sikeres harctevékenység elengedhetetlen feltételének tekinti a csapa
tok (erők) megszakítás nélküli anyagi biztosítását. A Nagy Honvédő Háború folyamán gazdag
tapasztalat halmozódott fel annak nagy hadműveletek alatti végrehajtásával kapcsolatban, kialakul
tak az ellátás meghatározott formái és rendszere, valamint a fegyveres erők hadtápegységeinek, intézeteinek szervezeti felépítése. A fegyveres harc eszközeinek gyors fejlődése, azok hatótávolsá
gának növekedése, a korszerű hadműveletek megnövekedett mérete azonban hirtelen növeli a csa
patok anyagszükségletét, bonyolítja valamennyi hadtáptagozat munkájának feltételeit, élesen fel
veti a- hadsereg és flotta anyagi biztosításnak - állandó korszerűsítésének szükségességét.
Jelen cikknek az a célja, hogy a Nagy Honvédő Háború, a háború utáni gyakorlat tapasztala
tainak, a hadművészet fejlődése fontosabb irányzatainak alapján vizsgálja a csapat (erő) csoportosí
tások hadműveletek alatti hadtápbiztosítási rendszerének egyes változatait.
Ismeretes, hogy az anyagi biztosítás nem más, mint a csapatok (erők) fegyver és haditechnika,
lőszer üzemanyag, élelmiszer, ruházati, egészségügyi technikai anyag és egyéb szükségleteinek a
kielégítése. Az anyagi biztosítást az egyes szolgálati ágak szervezik meg és az magában foglalja az
anyagi eszközök átvételét, tárolását, azokból készletek képzését, a fogyasztás és a veszteség pótlá
sát, a felhasználókhoz való kiszállítását, illetve eljuttatását, valamint a készletekkel való manő
vert.1
Az anyagi biztosítási rendszer a csapatok különböző anyagi eszközökkel való ellátását szol
gáló raktáraknak és bázisoknak, szállítóeszközöknek, egységeknek és alegységeknek az összessége.
A Nagy Honvédő Háború éveiben ezen probléma megoldásának főbb irányzatai pontosan kirajzo
lódtak. Véleményünk szerint közülük a legfontosabbak a következők: a megfelelő bázis előkészí
tése a hadműveletek biztosítására, az anyagi biztosítás, mobilitásának fokozása és a vezetés köz
pontosítása.
A Nagy Honvédő Háború tapasztalata bebizonyította, hogy a hadtáp megbízható működésé
nek egyik előfeltétele - a csapatok anyagellátó bázisainak idejében történő előkészítése. Ismeretes,
hogy a Nagy Honvédő Háború kezdeti időszakában a Szovjet Hadsereg rendkívül kedvezőtlen, a
csapatok anyagi biztosításával kapcsolatos nehézségek által súlyosbított viszonyok között volt
kénytelen harctevékenységeket folytatni. A határmenti körzetekben harcbalépő magasabbegysé
gek és egységek nagy hiányokat szenvedtek a lőszer-, üzemanyag- és más eszközök ellátásában
annak eredményeképpen, hogy a csapatok anyagi biztosítási rendszere háború viszonyai közötti
működését tévesen készítették elő.
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A hadra kelt sereg minden szükségessel való ellátása a haditermelés növekedése mérvének
megfelelően javult. A Szovjet Hadsereg ellentámadásának (1942. november) kezdetén például a
Sztálingrádi, a Doni és a Délnyugati Frontok már elegendő tartalékokat halmoztak fel és ez volt az
egyik legfontosabb előfeltétele az ellenséges védelem sikeres áttörésének, a nagy fasiszta német csa
pat-csoportosítások bekerítésének és megsemmisítésének Sztálingrád körzetében.
Az anyagi bázis idejében való előkészítése problémájára különös gondot fordítottak a kurszki
csatában. A csapatoknál sokkal magasabb nagy tartalékokat sikerült létrehozni, mint a sztálingrádi
ellentámadás idején.
Az anyagi bázis létrehozásának időpontjai gyakran meghatározták a csapatok harctevékenysé
géhez való felkészítésének időtartamát, az első és a következő hadműveletek közötti szünetek mér
tékét. Amíg 1942-1943-ban a front hadművelethez szükséges anyagi eszközöknek a felhalmozása
2-3 hónapig tartott, addig 1944-1945-ben ehhez a legnagyobb hadműveletek előkészítésekor
20-30 napra volt szükség.
Mindez hozzájárult a Szovjet Hadsereg támadása méreteinek növeléséhez.
A harci tapasztalatok tanúsága szerint a csapatok hadművelet alatti anyagi biztosítási rendsze
rének magas fokú mobilitása alatt az anyagi eszközöknek a döntő irányokban időben való, a had
művelet tervének megfelelő összpontosításával, a csapatok minden szükségessel való ellátásának
biztosításával kapcsolatos képességet kell érteni.
A Nagy Honvédő Háború tapasztalata bebizonyította, hogy a mobilitás kérdéseinek megol
dása közvetlenül az ellátóbázisok mozgékonyságától és a tartalékok utánszállításának lehetőségei
től függ. A háború előestéjén ezeket a kérdéseket nem sikerült maradéktalanul megoldani és ez
komoly következményeket vont maga után. A frontraktárak lényegében állandó jellegűek voltak.
A hadseregnél előirányozták a tábori raktárak szétbontakoztatását, szervezeti felépítésüknél és
technikai felszereltségüknél fogva azonban azok nehézkesek voltak és csak vasúton tudtak áttele
pülni.
Vitathatatlanná lett, hogy az anyagi biztosítási szervek mobilitása növelésének fő eszközét a
gépkocsik végzik. Azoknak száma és terhelhetősége szüntelenül nőtt, különösen a front és hadse
reg tagozatokban. Így például 1942 végére a Sztálingrádi Front gépkocsiszállító egységei kb. 2500
gépkocsival rendelkeztek, ebből kb. 800 gépkocsi a front-, 1700 pedig a hadsereg tagozatban volt
található. 1942. december 1-ével pedig a Doni és Délnyugati Front 3600, illetve 3 197 gépkocsival
rendelkezett.2

A sztálingrádi ellentámadás folyamán az anyagi eszközöknek az élvasútvonal szakaszokon
elhelyezkedő ellátóbázisoktól nagy távolságra leszakadva tevékenykedő csapásmérő csoportosítá
sok magasabbegységekhez és egységeihez való kiszállításának fő eszközét a gépkocsik képezték.
Hasonlóan alakult a helyzet a következő hadműveletekben is, különösen a háború harmadik
időszakában. A Belorussziai és a Visztula-Oderai hadműveletekben pl. amikor a gyors csoportok
nak a vasútakon szétbontakozott ellátóbázisoktól való leszakadása elérte az 500-600 km-t, a csapa
tok anyagi biztosítása főképpen a front- és hadseregbázisok támadó csapatok mögött előrevont
részlegeiről történt, amelyeknek gépkocsikkal való ellátottsága állandóan nőtt.
Az anyagi biztosítási rendszer korszerűsítésének egyik legfontosabb változatát tehát az ellátó
bázisok mozgékonysága gépkocsik száma növelésének útján való fokozása képezte.
Frontoknál és hadseregeknél a gépkocsiszállító egységek és magasabbegységek teherbíró
képességének a növelése hozzájárult a hadtáp mozgékonyságának növekedéséhez, a vasúthoz való
kötöttségének, csökkentéséhez és a csapatok (erők) anyagi biztosítása megerősítésének eléréséhez
nagy támadó hadműveletekben, amelyekre a nagy mélységek, a magas ütem és a harctevékenység
dinamikussága volt a jelemzője.
2 A Szovjet Fegyveres Erők hadtápja a N Honvédő Háborúban, Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest,
agy
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A csapatok (erők) hadművelet alatti anyagi biztosítása irányításának központosítása. Ez az irányzat a
hadtáp vezető szervek szervezeti felépítése korszerűsítésének kezdetével jelent meg. A csapatok
(erők) hadtápja és anyagi biztosítása megszervezésének főbb kérdéseit a parancsnok hadtáphelyet
tesek - a seregtest és magasabbegység hadtápfőnökök kezeibe összpontosították. Az irányítás köz
pontosítását nemcsak az ellátó szolgálatok hadtápfőnöknek való alárendelése idézte elő, akinek
ahogy az ismeretes, az anyagi biztosító szervek létrehozásakor közülük nem mindegyiket rendelték
alárendeltségébe. A Nagy Honvédő Háború tapasztalata bebizonyította, hogy szükségtelen a nagy
számú ellátószolgálat irányításának az egyesítése. Ez csökkentené a csapatok (erők) egész anyagi
biztosítási rendszere mobilitását a hadművelet megvívásának dinamikus viszonyai között. Arról
van ugyanis szó, hogy a vezetés (irányítás) központosításának fokát nem annyira a szolgálatiágak
alárendeltsége, mint inkább a különböző anyagi biztosítási ágazatoknak, azok mindegyikére jel
lemző sajátos volta határozza meg.
Szükségtelen például az olyan munka irányításának a központosítása, mint az egyes anyagfaj
ták szükségletének meghatározása, azok átvétele, tárolása, az anyag komplettírozása, az ellenség
ellenőrzése stb. Ez a tendencia megmutatkozik az anyagi biztosítás legfontosabb és legbonyolul
tabb ágazatában - az utánszállításban, aminek megszervezése a létrehozott hadtáp vezető szervek
nek legfontosabb feladatát képezte.
Minden szükségesnek az ellátóbázisoktól a harcmezőre időben történő eljuttatása képezi a
csapatok ellátásában résztvevő összes szolgálati ágak erőfeszítéseinek a végeredményét. Ezért vala
mennyi szállítási ágazatnak és az anyag-utánszállítás irányításával kapcsolatos funkcióknak a
parancsnokok hadtáphelyetteseinek kezeiben való összpontosítása új fontosságot tulajdonít a biz
tosítás ezen fontos rendszerének, mert annak összes tagozatai pontosan az utánszállításon belül
alkotnak egy egészet. Az utánszállítás megszervezésében különösen fontos szerepet játszanak a
hadtáptörzsek, mint a vezetés alapvető szervei. Azok biztosítják a szolgálatiágak összes anyagi esz
közfajta csapatokhoz való kiszállítása bonyolult folyamatának irányításával kapcsolatos összehan
golt tevékenységét a hadműveletben.
Az anyagi biztosítási rendszernek a Nagy Honvédő Háború éveiben megkezdett korszerűsí
tése modern viszonyok között tovább folytatódik. Mindenekelőtt meg kell említeni az anyagi bázi
sok csapatok (erők) késedelem nélküli ellátására idejében történő felkészítésének megnövekedett
jelentőségét. Amíg a második világ- és a Nagy Honvédő Háború éveiben a hadműveletek előkészí
tése viszonylag hosszabb ideig tartott, addig napjainkban ilyen lehetőségre minden bizonnyal nem
lesz lehetőség. Az elmúlt háborúkban pl. a fegyveres erők harckész állapotba helyezéséhez hetekre,
időnként hónapokra is szükség volt, korszerű viszonyok között azonban ez az idő már napokban
vagy csak órákban számolható. Napjainkban a valószínű ellenség olyan pusztítóeszközökkel ren
delkezik és olyan csapatcsoportosításokat hozott létre, amelyek képesek bármikor harctevékenysé
get kezdeni.
Természetesen ez magasabb követelményeket támaszt a csapatok (erők) anyagi biztosításával
szemben. Következésképpen a hadműveletek anyagi bázisa időben történő előkészítésének ten
denciája új tartalomra tesz szert. A múltban ezek az intézkedések főképpen arra korlátozódtak,
hogy készleteket halmozzanak fel a csapatoknál és a hadműveleti seregtestek raktárában. Napjaink
ban annak a megbízható anyagi bázisnak már a hadszíntéren való létrehozása válik alapvető felada
tává. A külföldi sajtóban megjelent publikációk elemzése azt bizonyítja, hogy a hadtápnak a csapat
csoportosítások biztosítására való felkészítése, mind méreteinél, mind terjedelménél fogva ilyen
irányban történik. Az USA például katonai szövetségeseivel együtt folytatja az anyagi bázis inten
zív felkészítését saját csapatai szétbontakoztatásának és alkalmazásának biztosítására a világ külön
böző régióiban, ami hatalmas készletekkel rendelkező nagy anyagi bázisok létrehozásában, repülő
terek építésében, flotta települési helyek berendezésében, csővezetékek lefektetésében és más
intézkedések foganatosításában nyilvánul meg.
Különös intenzitással folyik a NATO egyesített fegyveres erői anyagi biztosítási rendszerének
felkészítése Nyugat-Európában. Ez magában foglalja a csapatok (erők) ellátóbázisainak, raktárai101

nak, ellátóállomásainak és települési körzeteinek hálózatát, amelyeken nagy anyagi készletek - köz
tük atomlőszer-készletek is vannak felhalmozva. A külföldi sajtó adatai szerint a NATO európai
egyesített fegyveres erőinek részére harminc, az USA hadseregének pedig - két hónapi készletet
hoztak létre. Ha figyelembe vesszük azt, hogy az egy főre jutó felhasználás a gyakorlatok tapaszta
lata alapján 100 kg, a NATO-tagállamok hadseregeinek létszáma pedig 5 millió fő, akkor a készle
tek súlya több millió tonnát tesz ki.
Különös gondot fordít a Pentagon a kettős településű csapatok anyagi biztosítási rendszeré
nek a létrehozására. Az európai raktárakban pl. 1500 amerikai harckocsit és egyéb technikát gyűj
töttek össze. A létrehozott fegyver- és harci technika készletekből, továbbá a szállító légierő és
flotta lehetőségei növelésének eredményeképpen az amerikai parancsnokságnak lehetősége nyílik
arra, hogy a kettős településű magasabbegységek szétbontakozásának útján két hét alatt 2,5-szere
sére növelje szárazföldi csapatainak csoportosítását a középeurópai hadszíntéren.
Az anyagi bázís intenzív felkészítését az USA nemcsak Nyugat-Európában folytatja. A kül
földi sajtó értesülései szerint Dél-Koreát a legfontosabb amerikai hídfővé változtatták Távol-Kele
ten és az egész ázsiai kontinensen. A koreai félsziget déli részén raktár, köztük atomfegyver-raktár
komplexumok vannak, repülőtereket építenek, utánszállítási utakat, ellátókikötőket, javító üzeme
ket és más anyagi biztosítási objektumokat rendeznek be. Hasonló ellátórendszert hoznak létre
Közel-Keleten, továbbá a Csendes- és az Indiai Óceán térségében is.
Az elmondottakból megállapítható, hogy az anyagi biztosítási rendszer előkészítésében nő a
hadszíntéren előre létrehozott erőknek és eszközöknek a szerepe. Egy ilyen idejében létrehozott
anyagi bázis a korszerű hadműveletek sikeres megvívásának egyik legfontosabb előfeltétele. Új tar
talomra tesz szert a csapatok anyagi biztosítási rendszere mobilitása fokozásának tendenciája is. Az elmúlt
háborúban ezt a problémát a csapat és hadműveleti hadtáp anyagi eszközöket főképpen az anyagi
bázisokról a csapatokhoz szállító gépkocsikkal való felállításának fokozásával oldották meg; füg
getlenül az ellenség légierejének támadásaitól viszonylag stabilan üzemeltek. A támadó hadműve
letek előkészítésének időszakában a rakományoknak azokon történő szállítása, egészen a maga
sabbegységek kirakóállomásáig történt.
Korszerű viszonyok között a vasút működésének feltételei sokkal bonyolultabbá válnak. A
vasúti szállítások minden bizonnyal elvesztik az elmúlt háború alatti stabilitásukat. Ez határozza
meg a komplex szállítási rendszer kialakításának tendenciáját, a különböző szállítási ágazatok szere
pének lényeges megváltozása mellett. Az anyagi biztosítási rendszer valamennyi tagozatában min
denekelőtt a légi szállítások jelentősége fog növekedni.
A légi szállítóeszközöket széleskörűen alkalmazták a helyi háborúkban. Az USA vietnami
agressziójának folyamán pl. az anyagi eszközök szállításának volumene meghaladta az évi 5000 ton
nát. Az 1973. évi arab-izraeli háborúban az USA és Közel-Kelet között " légi hidat" létesítettek,
amelyen rövid idő alatt több tízezer tonna rakományt dobtak át.
Helyi háborúkban tengeri szállítóeszközökön is folytak nagy volumenű szállítások a távoli
körzetekbe. A háború folyamán pl. havonta átlagosan I millió tonna rakományt szállítottak az
USA-ból Vietnamba. Ebben a műveletben több mint 500 hajó vett részt. A �ATO's Fifhteen
National" c. folyóirat adatai szerint háború esetén ezen a szállítóeszköz-fajtán 1,5 millió embert,
kb. 12 millió tonna rakományt és több mint 12 millió tonna üzemanyagot terveznek átszállítani az
USA-ból Nyugat-Európába. Széleskörűen alkalmazzák a konténereket és a nagyteljesítményú
rakodó munkamódszere�t. A kikötők korszerű gépesítése és automatizáló eszközökkel való
berendezése 2-3-szorosára csökkenti a hajók rakodását.
A megnövekedett terjedelmű rakományok szárazföldi utakon való szállításának megbízható
sága a nagy teherbírású gépkocsik rendszeresítésétől függ. Azoknak megnövekedett lehetőségei
biztosítják a vasúti szállítások dublírozását azok megbontásának esetén. A nyugati sajtó ugyanak
kor megjegyzi, annak következtében hogy az útközbeni gyakori átrakás miatt a gépkocsi szállítások
lelassulnak, a gépkocsik működési hatékonysága növelésének egyik legfontosabb előfeltételévé a
rakományoknak a hadtápbázisokról a csapatokhoz átrakás nélküli {közvetlen) szállítása válik.
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A szállítási problémák között komoly helyet foglal el a folyékony üzemanyag szállítása. A
számvetések azt bizonyítják, hogy korszerű hadműveletekben annak fogyasztása meghaladja az
összes felhasznált anyagi eszközöknek több mint a felét. A NATO-tagországok fegyveres erőinek
éves üzemanyag-fogyasztása még békében is meghaladja a 60 millió tonnát. Ilyen nagy mennyiségű
üzemanyagnak a szállítása csővezetéken kifizetődő a harcmezőn. A szakemberek megjegyzik, hogy
a csővezetékek lerakása, az üzemanyag ellátóbázisok, töltőállomások létrehozása - a hadműveletek
anyagi biztosítási rendszere felkészítésének egyik legfontosabb feladata.
A rendszer mobilitása fokozásának fontos előfeltétele erői és eszközei szervezeti felépítésének
korszerűsítése. Az adott problémának megoldása komplex egységek és alegységek létrehozásának
útján halad, ami nyomon követhető Franciaország hadsereg-közvetlen hadtestje hadtápdandárja
szervezeti felépítésének példáján. A dandár egységes " szállító és ellátó szolgálat"-ának a rendelte
tése a hadtest magasabbegységeinek ellátása lőszerrel, élelmiszerrel, műszaki és más anyagokkal.
Alárendeltségébe három - komplex ellátóalegységekből álló - szállító ezred tartozik. A lőszerszál
lító század feladata pl. annak felvételezése a szárazföldi csapatok hadműveleti hadtápparancsnok
ság raktáraiból és a hadtest magasabbegységeinek és egységeinek azzal való ellátása. Hasonló fela
datokat látnak el az üzemanyag-, hadbiztosi és más anyagszállító alegységek is.
Ugyanilyen magasabbegységek és egységek vannak az USA, az NSZK és más államok hadse
regeiben is. Az a vélemény, hogy az ellátóalegységeknek a szállítóeszközökkel való ilyen - a had
tápegységek és magasabbegységek komplex szervezeti felépítése esetén elérhető - egyesítése
növeli a csapatok (erők) egész anyagi biztosítási rendszerének a mobilitását.
A helyi háborúk és a gyakorlatok tapasztalata azt bizonyítja, hogy dinamikus harctevékenysé
gek folyamán a hadtáp védelmének és őrzésének körülményei és feladatai rendkívül bonyolulttá
válnak. Összefüggő arcvonal hiánya esetén, a felek csapatainak egymás hadműveleti felépítésében
mély beékelődésekor és a diverzáns csoportok aktív tevékenykedésekor a hadtápegységek és -inté
zetek nagy veszteségeket szenvedhetnek személyi állományban, szállítóeszközökben és anyagi esz
közökben nemcsak az ellenséges légi, hanem földi támadásának következtében is.
Mindez szükségessé teszi azt, hogy a hadtáp állományába harci egységek és alegységek tartoz
zanak, avagy azt ellássák páncélozott szállítójárművekkel és más fegyverzettel, hogy alkalmas
legyen a hadtápbiztosítási rendszer valamennyi eleme őrzésének és védelmének önálló végrehajtá
sára.
Napjainkban az anyagi biztosítás központosított irányítása még nagyobb jelentőségre tett
szert mint az elmúlt háborúban. Ezt az teszi szükségessé, hogy korszerű hadműveletekben annak
végrehajtásának feladatai és körülményei egyre bonyolultabbá válnak. A fegyver és harci technika
fejlődése mérvének megfelelően változnak az anyagi biztosítás folyamatai, új szolgálatiágak jelen
nek meg, korszerűsödik az irányításának struktúrája, bővül az eszközök, különösen a technikai esz
közök nómenklatúrája, nő a csapatok {erők) ellátásának dinamikussága.
Egészében véve a rendszer sokkal fejlettebb és több összetevőből álló lett, mint volt az elmúlt
háborúban. Valamennyi szolgálatiág azonban, függetlenül alárendeltségüktől, egyazon hadtápkör
letekben tevékenykedik, egységes szállítóeszközöket, vezetési pontokat és hírközpontokat vesz
igénybe, ami megköveteli azok feszes működését. A csapatok hadművelet alatti együttműködésé
hez hasonlóan, itt az összes szolgálatiágnak összehangolt erőfeszítésére van szükség. A munka
maximális összehangolására különösen az anyagi eszközök csapatokhoz (erőkhöz) való kiszállítá
sakor van szükség a harctevékenység folyamán. Mivel a szállítás megszervezése és irányítása a had
műveleti seregtest {magasabbegység) hadtáphelyetteseinek és azok törzseinek funkciói közé tarto
zik, azok minden bizonnyal vezető szerepet játszanak az összes szolgálatiág közötti együttműködés
megszervezésében. Ez meghatározza azok szerepének, mint ezen bonyolult komplex folyamat
szervezői szerepének a növekedését.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy az anyagi biztosítás irányítása központosítása fokozásának
tendenciája egyáltalá� nem jelenti a szolgálatiágak szerepének a csökkenését. Arról van ugyanis
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szó, hogy a fegyver és harcitechnika fejlődése egyre jobban bonyolultabbá teszi a különböző
lőszerfajták és a technikai anyag tárolásának és szállításának folyamatait. Ezeket a feladatokat vala
mennyi, az anyagi biztosítás irányításával foglalkozó szervnek a törzsek és szolgálatiágak ütemes
munkájának, valamint a vezetés automatizálási eszközei széles körű alkalmazásának alapján kell
megoldania.
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