
A HADTÁPBETOS|TÁS ELMÉLETE

,,Barátság-88" gyakorlat hadtiipbiáosításáról

Dn bpol Mihá| tleúrőmap a hadtudomány daAtara

A gyakorlat a korábbi évekhez viszonyitva széIes körú nyilvánoss€ mellett zajlott,
a gyakorlatvezetőség mind a hazai, mind a nemzetközi közvéIemény elé tárta a gyakor-
Iat legfontosabb mutatóit és jellemzóit,

_ A másik alapvető, amely a gyakorlat szempontjából meghatározó volt az a téí\y,
hogy meglelentek az í) szabít|yzatok, amelyek elméleti megalapozás szempontjából keá
vezóbb feltételeket teremtettek a feladat sikeres teljesítéséhez,

Szemi|aeru a gakarlatnaA csa!án eg1 kb riszibe iaPctohídtam, mégis van néhány olyan
t^paszta].at, amelyek közreadása hasznos lehet a csapatok hadtápbiztosítása elméletének
és gyakorlatának továbbfejlesztésében.

Mindeneke]ótt §zükségesnek taftom az t kfejezésre juttatni, hogy a részwevó had-
táptörz§ek és -alegységek - ha rövid idó áIlt rendelkezésükre - a szabályzatokat alapve,
tóen ismerték, annak szellemében dolgoztak.

Az alapvető eredményes munka mellett vao néhány olyan tapasztalat, amely a
korábbi észrevételeinket megerósitette, s egy-két területen a gondok hangsúlyozottab-
ban jrIrnücztek.

Mie!ítr azlnbatt ezelt,e ráténúA ttihát1 szó a VSZ xliluáxo,ságrtl hozott Aatulai ,íalnjr
ttájáról, Míat közismert a VSZ közel egy éve nyilvánossfura hózott katonai doktdnája,
amely a kölcsönös biztonság és a bizalomerósítést szolgálja, s érvényesítésének közép-
pontjában is ez fekszik, Hajziet ezen a gyakorlaton máf óreztette.

Mindenekelótt az, hogy katonai doktdnánk védelrni jellegú, tehát senki biztonsá-
gát.nem veszelyeztetjük, ugyanakkor gondoskoduok arról, hogy országunk biztonsfuos
védelme mellett rendelkezünk az €resszor megsemmisítéséhez szükséges erókkél.

. _A kr_tonai doktfina alapelveiból, szelleméből kifolyólag hadtáptörzseink, egysé-
geink és alegységeink elótt az alapvetó feladat az volt, hogy gondoskodlanak a véJéhi
hadmúveletet-harcot folytató csaPatok megbízható hadtápbiztosításáról, ezen belül ki-
emelt figyelmet fordif,ta az ellenlökések, ellencsapások végrehajtásában részt vevó csa-
patok hadtápbiztosítására, valamint az elientámadás hadtápbiztosltási felteteleinek meg-
teremtéséfe.

E feladat megoldása néhány újszerű kérdésre felhivta a figyelmet.
Elúvrban,ana, hogy mivel az elsó hadmúveletr ől lévén szó, a csapatok hadtápbiz,

tosítása órdekében lehetóség van az összíegyvernemi hadsereg védósávjábun arra,iogy
katonai és polgári bázisok, források komplex módon kerüljenek igénybevételre, Ó



használásra. A lehetóségek kózé kell számitani: a csapatok mo,gókévIeteit, a laktanyá,k-

ban visszahagyott készieteket; válamint a területen levó bázisok-raktárak, decentrumok

anyagi-techr,Íiai készieteit ós a terűlet javító, ellátó, szolgá,ltató kapacitásut, Ezekről

nébát1 :zó,:
Ámi a csapatok mozgókészleteit illeti, e vonatkozásbao a hclyzet eléggé világos, a

csapatok hadtápbiztosításinak elsódleges íorrásait képezik, E tekintetben érdemes azzal

fogialkozni , m'ivel védelmi hadmúvelitról lévén szó ], hogy ezeket a készletekct növel
iirL. kiegeszltó készletek létrehozjsa útjan. Reálisnak Iatszik au, ha e vódelmi hadmüvelet

itnk",ríér"n"k időszakaban minimálj,an a vedelmi hadmüvelct egy napi anyagi rzük,

ségleteit a tiizelőallások, a küIönbözó hadtáptl8ozatoJ< körében földrerakva kiegeszító

kélzletként fellralmozzuk, A védelem melysegében lebctciséget látok arra is, hogy 
_eze,

ket touabb növeljük. Mindenesetre érdemes üz,giln! azt,,hogy.hol, milycn tagozatban,

milvcn módon és milv.n mennyisegben hozzuk létre ezeket a kiegészító készleteket és

hogy módosuljon e"á"k fiiggoény"I.n a lradászati készletek széttelepítésének rendjére

vonatkozóao kialakított koncepciónk,
A laktanyákban visszahagYott készletek tekintetébeo pedtg azt az alapelvet_kell

követnünk, hágy a ha,lsereg u.-édóráulobon Jcvó laktanyjkbóL - ameJyek nem kerülnek

kiutalásra ;ala;áy hátorszálban levd alakutat reszere - n csapatok a sajat szükségleteik

tlotlásira az ;nvaci keszlcLeter, szolqáltar, klpacitasokar igénybc vehetik, Azon laktl-

i-,t nk u.,no,k.,.jrri,,n peJig. a,neIy,-ker r alameiyik h irorzagi Jakulat re:zire kiutllják, ,l

kbzponti r,casitasok a méruadok.

A vérlelmi sávban levó polgáLi bázisok, raktárak any4gi készleteinek, a tcrület szol-

saltato képcsségeinek igenytev;tele a kózponti utasítások alapján, egyes esetekben a

f,u,]r.r"gh'.dtlp"., a t"óleó ,r"rvek közötti együttműködésnek megfelelően történhet,

A fcnrielikao.sjn íelverödik nehany kcrde,, amelyekre a va]aszadast a koribbiak

ban elkerüInjk, Úg1 gondolom ,zonban idcj,zcrü, ha ezekc mtgíelelcicn regJJurk,

mert ha jelenleg iem is okoznak gondot, adott esetben azonban. igen,

Fnil, ih,n|irz,a:", o b.rdc,; mllen szcrepc. haraskóre van a hadseregh;Llrápnak a

ha,.1.erJg vcdelmi sávjaban a;,oIgári ke,zleLek, ,zoIgjJta Lj-sok i8en},bevételének tckiniL-

tében? Úgy goncloloÁ, logy.i, téme külön tanulmányozást - kutatást - rgényel Az

azonbun 
'Áái 

-u is kimoúiató, hogy a kesztetek, szolgáltacasok igenybevételét köz-

pontil4g szükséges szabályozni. E kéizletszabáJyozas alapjan az igenybewétel konkfét

tonuoli,á"i, a iíelyi áIie,nhatahl, szervekkel, gazdas4gokkal való közveden együttmű-

köderr a lradrereghlJtáp haráskörehe celszeru uralni,

A másiL khúi.r: a polgári lakosság kiürítésének rendje a harcászati óvezetból?

A kiüIítést szintén kOzpontil4g kiuanatos szervezni és - benne a hadsereg - felada-

tait meglratározni, Az azonÉun egy?rtelmú e feladat végrehajtását halcászati, harcászati_

hadműveleti szintet nem kívánatos bekapcsolni,

A doktrina védelmi jellege kapcsán változtatni szúkséges a vegyeskórházbázisok

kiielöIéseve] karrcsolatos koncepción is, mégpedig annyiban, lrogy a vegyeskóÁlabini,-

.ok bir,ori,rák'.lr,;.orban a ue',lclmi hadmiveleiidelére x sebesültek jelentó§ részének

ellátását, s egyidejúleg rcn<]elkczzenek olyan tartaiekokkal, anrelyck lehetővé teszik az

"ll"ntáÁ"dáJ-Éa 
vjó itmenet esetére is az elsci rrap. esedeg oapok seniltjeinek az ellátá-

sát,

A tol,áhbiakban lt hadtápbizttttitá.t szűkabb, a hadtáp törxeiwk í.r eg,sígeiwA kazlttleaeb,

biil li tí kértlíyklíl nibátt1 grndllatot,
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Mint közismert, az elmúlt években, evtizedekben a kilönbözó szintú hadtáp veze-

tőszervek igen intenzív munkát folytattak annak érdekében, hogy a hadtápbiztosítfu

tervezésének, szervezésének kérdéseit rendszerbe foglalják és kialakítsák azokat a mód-

szereket, mintaokmányokat, amelyek a-lkalmazásával a csapatok hadrápbiztosításának

e8ész menetét egységessé és követhetó tették.

A maga nemében nem lehet eléggé éttékelni, mert ol1an i:kl!át taemlctt, melyben a

fiatal hadtiptisztek és tiszüelyettesek százai nevelkedtek fel, váltak hozzáértő szakem-

berekké.

Amikor ezt igy énekeljük. tel kell figyelni egy ol1an 1elcnsegre. amel) ill (,lr ezen a

gyakorlaton is tapasztalható volt és ba ez széleskörűen elterjed kedvezöden hatást vált-

É"t ki tOzseink t.uekenységére, végsósorban a csapatok hadtápbiztosítására. Ez a jthr
ség aen ruis mint az, hogy Élyenként nem a jól kidolgozott (megfogalmazott) sablont
jakítják a valOsághoz, hánem megpróbálják a valóságot a sablonhoz igazítani. Ez legna-

gyobb mértékben étezhető a PK HTPH,ek jelentéseiben. A lrozzáállás.js eleve hibás

lretenként, amely kifejezódik abban a szemléietben, hogy elóveszem a jelentésre kidol,
gozott sabloot, s ezt kitöItöm minden rendben van. Rendkívül káros ez a szemlélet, s

ánnak nyomán kialakuló gakorlat. Gátolja az alkotó gondolkodást, gátolja a kezdemé-

rtyező,iockázatvál)dással is együttjáró gondolkodást az ilyen jellegú magatartás kialaku-

Iását.

Mit kell lenntixk ebben a bellutben? Dobjuk el a sablonokat, mintaokmányokat?

Semmiképp §em, meft ez legalább olyan káros volna, mint az e\őző. A jó sabton fél

siker, E Éérdéskörben jelentkezó gondjalnk megoldása szempontjából arra kellene a

kiilönbözó hadtáp vezető szerveket ösztönöZni, nevelni, s azt me8éftetni, hogy sem a

gépek, sem a sabionok nem nélkülözhetik a gondolkodó embert, Ezek t:apán a Aüeg.ítíí

ŰiAazlk az alAotó enbt hezébeu, melyek akkor válnak igazán hasznossá, ha alkalmazásuk a

valós helyzet széles körű elemzése is értékelése alapján történik . Mandhatná t,akAi, minll
at,íl buzilni, amiklr,z í€rmé.Jzde.l. Ez igy tgaz, azonban a gyakorlat mást mutat. A legter

mészetesebbnek vélt dolgok sem realizálódnak ónm4guktól, de fóIeg úgy, ahogy akar,

juk, ha a vezetési ráhatás kellóen és következetesen nem érvényesül,

A hadtáp eróinek felépítésében, lepcsózésében mutatkoznak immáron a második

gyakorlaton a szabáIyzatban rilgzített elvek formáüs alkalmazására utaló jelek. N4gyon

durván fogalmazva nem ezért építik úgy fel, ahogy most a kialakult helyzet a harc megví-

vására vonatkozó elh atározás aztigy i+ényli, hanem azért, mert a szab|lyzat eIőirja,hogy

a hadtápot hogyan kell tsoponostrani,

A hadtáp felépítésének meghatározásánál a szab,ílyzataink következó előírásait kell

figyelembe venni:

,A hadláp íehpűése feleljex nega hadnűtlia, barc elgondoLisának, a badnűlekti fdópílé,r
nek, barcr,:ndniA, biztosít:a a rendeiAezlsre álló hadtáptrők i: tzAl)zi)A hatékoxy alkalmazáút a
be lyzet boryolult haralmnlei ki;zut ir. A badtest hadtápját :znluég e,vtéx az irá.ryok szlrixl letrr
bozott aapatcupatositáuknaL negfeklíen hell negosztari és az itáaykon belnla néllségbut lip-
c:ízlli, A badiáp felépítlse lurn 

'lla 
ó, a hatlnűula, harc negeít ása során túltrlzbat."|

A lradtáp felépítési rendjének meghatározásáníl ezekbőI az elvekból kell kiintlulni,
rámaszkodva a konkét harc, hadmúveleti he\zet elemzésére, Ennek alapján kell eldón-

LCsapaüadáp szabályzal (9, o]di])



teni azt, .hogy a badtápot, hogyan csoportositjuk, az egycs csoportok állonányába kit
osztunk be. Ez kimondottan alkotó tevókenység, mclynek folyamán meg kcll válaszolni
a miértekre is, s el kell képzelni a küIönböző létrelrozott csoportok összehangolt tevé-
kenységét, vezetésük iendjét,

, A szabílyzatunk utalnak arra, hogy létre kell hozni a hadtáp elsó lépcsőjét, másoclik
lépcsójét, ki kell jelölni tartalékokat, továbbá az ellencsapások Áásodik iépcsó ütközetbe
vetését szolgáJó hadtáp elóretolt lépcsót.

Amikor a PK HTPH elhatározásra jut. Jöu, tudnia kell, hogy nriérr isy cselekedett.
Me8 kell tudni indokolni az ellenség tevékenységébóI levont kóvetkeztetisekJ<el, a saját
helyzetúnk elemzése alapján elkészítctt számvetésekkel.

A hadtáp íelépítésónek, csoportosításának meglratározásánál áz alapvctő követel-
ményt kell kielégíteni, hogy az biztosítsa a harcot,hadműveletet folytató isapatok meg-
bízható hadtápbiztosítását. Ennek megfelelően a szabályzatok e vonatkozá;ú elóírás;it
úgy kell tekinteoi, hogy lra a helyzet indokolja, valamennyi megjelölr csoport<lt iétre kell
bozni. Ha a helyzet ezt nem indokolja, akkor ettól eltekinthctiink,

, Knliix hdents fogldllozni l badtáp iíruolí lllcjlí lltfth()zá!fual. Ennek alapvetó céIja,
hogy közvetlenül teremtse meg az ütközetbevetésre kerüló v4gy ellencsapásivégrehajió
csapatok megbízható hadtápbiztositísát. Amikor a PK HTPH az elhaiározuit kldol-
gozza ós dör,t az előretolt lépcső létrehozásáról, alapvetóen a kialakult helyzet elemzésére
kell támaszkodoi, .lzlnitásba Éell L,etni: Az ellencsapást milyen erók, milyen erók ellen, a
hadművelet milyen idószakában, milyen céIlal, feladattal hajtsák végfe, Az cllencsapást
végehajtó eók hol helyezkednek el, körlctük távolsága az ütközetbeveté§ terepszakaizá,
tól, hadtápjuk milyen állapotban van, milyen lehetóség van a kiegészitó készÉtek létre-
hozásua, a fogyasztási normák az ütközetbe veté§ terepszakaszáig?s a feiadat végrcüajtá,
sjrr sth.

Mirdezel alapos ekmzfu allpjálr !,h,t ,lltint,ni. h,lq ltl! e ,lintalt l?ptri ld!.| .vm. Ha
kel] mikor, hol, milyen állománnyal, milyen konkrét feladat megoldására húuk letre,
mikor milyen manóver végrehajtását tervezzük,

_ . Ebból a íejtegetésből is látszik, bogy a hadtáp elóretolt lépcsó a hadtáp felépítésének
ideigJencs eleme, Ha létrehozása szüksóge§, akkor az erre vónatkozó elúatározást meg
kell hozni, a terveket ki kell dolgozni, ezek aktivizálását azonban a feladat idószakára ke-ll
ös§zpontosítani, Ez gyakorlattlag azt 1elenti, hogy az ellencsapásra a védelmi hadművelct
},-4, napján kerülhet sor, az előretolt lépcsőt nem szükséges a védelmi hadmúvelet elő-
készítése idószakában létrehozni, csupán az ezekre vonaikozó elhatározást és terveket
kell kimunkálni,

^ Á gyakorlat folyamál azt tapasztaltuk, hogy a hadtáptörzseink egyre nagyobb
figyelmet fordítanak a harc, hadművelet elókészítiiének idósiakában a haáiápbizáias]
feladatok vé8rehajtásálak megszervezése - ezen belül a hadtáp együttmúködés ren<ljé-
nek, tartalmának konkrét kimunkálás áta. Ndgl fejlídil is llltinii eljará:olat tapatűl-
nnk e n*inntben a HDS HW-oll, ahoIPKHTPH személyes vezetésével került soi a had-
tjP együtlmüködes megszen/ezésere, A helyzet azonban nem mindenütt ilyen kedvező.
Erezhetcj küIönösen dandárszinten, hogy vannak akik még nerrr tudják mit kezdjenek
ezzel a kérdésscl. Az azonban már egyértelmúen világos, hógy a hadtáp együttműködés
szervezése nem egy ,,dil)a/N" és kampányszerú igényt elégít ki, hanem reáüs szükséglet,
melynek célja a csapatok hadtápbiztosításáfa meghozott clbatározás a kidolgozonierv
összehangolt végrehajtásának biztositása. Ezt semmilyeo terv, semmilyen intézkeclés
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|" nem helyettesítheti. N//,iülöZbctúb pl. az, hogy a dd, PK HTPH az érintett szol8álatok
fónökeinek közremúködésével az ellátó alegység, PK, z. eltó. szpk.,ok bevonásával,
azokkal való személyes találkozás útján együttmúködést szelezzen és összehangolja a
Aiuíhftlí b.trcuap hadtápbiznsiúsi fcladataitak ú{rbajtá-út: idó, hely, terepszakasz sze-
rint, s meghatározza azt, hogy annak érdekében, hogy ezek megoldásra kerüljenek, kinek
mikot, mit kell tenni, s ennek folyamán milyen rendben történik a vezetés.

Mé! az eg]iittnűAöű! ki rsű *Ainu inl*lter :zólni kell cg: xemhítúxatos jekxsigt,iil,

rnég pedig arról hogy többszöri nekifutís ellenóre sem sikerült azt elérni, hogy a PK által
szervezett e8yiittműködésen a hadtápbiztositás nélkiilözheteden kérdósei helyt kapja-
nak, Az összíegyvcrnemi parancsnokoknak, törzseknek erre is szűtani kell néháoy per-
cet. Az cgixelnti, hog tadatábn tatzruk dnnaA, hag napjaixAbat a trulÉattytlg* iirszthan-
goláv, íg a hadtáp bizkJitása 

"lllrpl?írd^ritt*, 
a csapatrtL tetlláenysígéllel maníleúlel taló

iisszthatgolá.ra nélhiil túg eg c:a!ál jín lebe! megnlerx| nem hogy a hadmúveletet, vagy a
háborut, Ezt azonban nem elóg tudni. Erre még akkor is idót kell biztosítani, ha egyéb-
ként a gyakorlatok jelenlegi levezetési rendszere ezt nem igényli, s ennek elhagyásáva1
sikeresen végre lehet hajtani a gyakorlatot.

Mil tel;)etii k nll Következetesen munkálkodni kell annak érdekében, hagy ezt 
^helyzetet megváItoztassuk, teremtsünk szituációt, A tanintézeteink pedi8 a2 oktaLí§-

nevelés folyamán megfeleló figyelmet fordítsanak arra, hogy mind a PK-i, mind a szak,
mai tagozatoknál e kérdés a méltó helyére kerüljön.

A gyakorlatok tapasztalatai n€y hangsúllyal hívtá.k fel a figyelmet arra, hogy a had-
táptöfzseink részéról továbbra is intenzív munkát kell végezni annak érdekében, lrogy az
any4gi eszközök utánszállításának tervezése és szervezése a hadtáp vezetésrendje, ezen
belül a számítástechnikai eszközök a.lka.lmazása és a hadtápcaységek, -alegységek veze-
tése megfeleljen a kor követelményeinek.

Ezeh tlaltal részemúl a gakorlat elsítlkgu tapatztaktal. Folytatei kell tovább ezt a
munkát, behatóan fogla.lkozva a védelem hadtápbiztosításának kérdéseivel, mivel e
vonatkozásban még sok feltárnivaló van és figyelmet kell íordítani azon praktikai kérdé-
sek megoldására is, amelyek íelmerültek: pl. hideg, esó elleni védelem, a személyi állo-
mányról történó gondoskodás stb.


