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A hadügy fejlódésének tórténete azt bizonyí§a, hogy a csapatok vczetésénekszerepe a szervezeti felépítésós a technikai felszereltsóg korszerűsitése mérvének megfele
Iöen no. Nemcsak az irányítís formái és módjai, hanem maga a rendszer és annakhin

d.: .fT._. a szervek felepttese. a hiradás megszervezésc, a vezési pontok állománya és
technikai felszerettsége, azok szétbontakoztatásának és működésén;k rendje is me3váJtozik. Ez szemléltetóen megmutatkozott a n4gy honvédó háboru hadműveleteibé=n is,
hogy a szovjet íegyveres erók decentralizált hadtápvezetési rendszefrel
,kezdték
.Ismeretes,
harctevékenységüket a hiderista megszállók ellen. A háboru elótü években a
front hadtápvezete§enek elmélete nem volt killó mértékben kidolgozva, Úgy tartották,
hog). ,z összfe8yyeJnemi törzsek opelatívan tudjáJ< irányítani a iadtnpe§|ségeket és
intézeteket a bonyolult harchelyzetben. Pontosan ezért nem dolgozták Ésém g"yakorla,
til4g, sem elméletileg a hadtápvezetési pontok szétbontako zísÁaak, a hadtá!'hirarlás
megszervezésenek kerdéseit. a hadtápbiztosítással kapcsolatos okmányok kidolgozásának és íormába öntésenek rendjét eimódlait, EnneÉeredméoyeképpánmutaúzott a
háboru elejéo szemmel láüató eltérésa lradtáppal szembeni követelmények és a tórzsek
azok rea]tzilására való felkészítéseközött, ami igen negatív kihatássa.l volt már a harctevékenységek legelső napjaiban, Legelső sorban az eg}ségek és intézetek decentralizált
hadtápvezetésenek felépítésenem állta ki a szigoru pióbll A n4gyszámú ellátó és biztosító_szolgalat irányítisx €gyseges szervének hiánya és ennek kövitkeztében a ha<]műve
letek tervezése és a hadtáp múködése közveden megszervezése közötti eltéfés(különbseg) rendkivül negattvan hatott a csapatok idóben órténó és teljes harltápbiztosítására,
, A harci egységek vezeté§ével kapcsolatos munkával túlterhelt összfe5lyvernemi törzsek nehéz,. gyrJ<ran kr_itik-us helyzetben képtelennek bizonyultak a csa]latok minden
szükségessel törtenó ellátásának opefatív irányítá§ára és zavarok, sőt'fennakadrások
kelerkeztek maqalalbegrses9k es egységek anyagj ellátlnában, ami igen negatív küa
1
tassal volt a harcfeladarok általuk óírénő yé+íehúi^sáta. 194l.
Jűn]l.]s11-24,7n például
amikor Grodno körzetében a Nyugati Front ellencsapást hajtoú végre a hitlerisÚJ< cso,
Porto§ítá§a ell€n, az elkeseredett harc tetóíok,án a ó, ei 1t. gepesíterihadtest üzemany€
és lószer nelkűl maradt. Az utánszáütásban mutatkozó fúnakadasok miatt iúnius )íátóltezdódóen a front csapatainál, különösen azonban a 3, és 10. hadsefe8ná óreztetni
kezdte hatását az á]találos lőszet-, izemanyag- és élelmiszerhiány,'
rszovjetunió Honvéde]mi
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háborrr kezdeti idószakában a csapatok lószerrel és üzemany4ggal való ellátásá-

ban más frontokná.l is voltak fennakadások.

A helyzet szükségessé tette a hadtáp irányításának merész átalakítását. 1941. július
30-án például jóváh4gyták a szovjet hadsereg háborus hadtápvezeté§ére vonatkozó utasítást és a szovjet hadsereg hadtápja vezető szerveinek szervezését, augu§ztu§ 1,én pedlg
aláírták a Szovjet Hadseteg Hadtáp Fócsopoftíőnökségének, a front és hadsereghadtáp
csoportfónökségeknck szervezésére vonatkozó parancsot, élükón az illctékes seregtest-

parancsnok helyetteseit képezó és egyidejúleg a Vörös Hadsereg hadtápíónökénck aIá,
rendeit front és hadsereg hadtápfónókökkel. A front hadtápfónölség állományába a
szervezési és tervezési osztály, a katonai közlekedési osztaly, a közúti osztály és a hadtápfónök ellenózó osztálya taítozott. A front hadtápfónök közveden alárendeltségébe
taftozott a hadbiztosi csoportfónökség, a2 ,jzemalyag, az egészségúgyiés az a]lategész-

ségügyi osztály,'

Különösen

ki kell hangsúlyozni, hogy a hadtápvezetés központosításának foko-

zása és a front (hadserca) hadtápfónökök jogainak és felelósségének bóvítése felett az
egész háboru ideje alatt munkálkodtak. 1942,ben pl. már azok alárendeltségébe tanozott valamennyi ellátó szolgálat, 19.i]-tót pedig a Honvódelmi Népbiztos parancsával a
fegyvernemi fónökök, a szakcsapatok parancsnokai é§ a szolgálatiág-fónökök
a hadtápvezctés és szervczés, az után és hátrasziűtás, a hadtáp híradás megszewezése, az őrzés
és védelem és a reod fcnntartása kérdéseivel kapcsolatosan a íront (hadsereg) hadtáp,
sávban és közlekedési útjain,r A front (hadsereg) paranc§nokhelyettesek-hadtápfónökók tehát a lradtáp teljhatalmú szeíyezői és irányítói lettek, Ez pozí{wan hatott a csapa-

l

tok hadtápbiztosítására, növelte a vezetés opefativitását és szilárdságát.

Az események központjában azokon a helyeken tartózkodva, ahol a hadtápbiztosí,
tás alapvetó kérdéseinek megoldása történt a hadtáPfónökök a töfzsökön
és a szolgálatiág,fónökökön
keresztüI elhárították a felmeniló nehézségeket, pontosították és újabb
feladatokat szabtak, megszervezték az egységek és intézctek hadtápszerveinek együtt

múködését,dóntó mértékbenbelolyásolták a megszabott feladatok végrehajtásának
tnenetét. A fó figyelmet a t'rontok fóirányaiban tevékenykedó csapatcsoportositások
elsórendű és lehetó legteljcsebb biztosítására íordították, Ezekfe összpontosították a

hadtáp fóerókifejtését, a csapatoknál és a raktárakban felemelt készleteket hoztak létíe,
elórevonták a hadtáperők és eszközök mozgó tartalékait. A belorussziai, Viszfula-ode,
rai, a Kelet,Poroszországi, a berlini és a mandzsuriai hadmúveletekben a fronthadtáp
raktárainak, közúti, gépkocsi szállító, vasúti, egészségügyi és más magasabbegységeincl
és egységeinek legalább 65-70 száz.aléka a fócsapásoi irányaiban tevékenykedett. Ez
oövcltc a hadtápcsoportosítások ónállósrigát, lc,hetóvé tette az crókifejtés mélységébóI
történó íokozását és a csapatok folyamatos ellátását a harctevékenységek folyamán.
A hadtápbiztositás operatív irányításálroz hozz$ánlt a fronthadtáp §zervezeti felépítésének
korszeűsítése, a fronthadtáp manóverezóképességének és mozgókonyságá-

nak növelése.
A Honvódelmi Népbiztos döntésére

a

frontoknál már 1941 augu§ztus-októberben

hirtelen csökkent az állandó jellegííraktárak, bázisok, javitóműhelyek és más kevésbé
mozgékony intézetek §záma, Helyettük az alapvetó anyagieszköz-fajtánként tábori rak

]A

'A

Honvédelmi Minisztérium Központi Levéltárn, í.67,67. oP.,890, d, 2, ll, l4,t9,
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táfakat rendszelesítettek. A hadseregnél a 4-25 nehézkes raktár helyett tábori hadsereg
any4gi alapokat rendszeresitettek, állományukban 7-8 tábori raktárral.' Ezzel együtt a
írontoknál és hadseregeknél növelt& a gépkocsiszállító, közúti, vasúti és más moz,gó
magasabbegységek és egységek szttmát) A hadtáp végrehajtott átalűtása jobban megfelelt a gyakran váltakozó harchelyzetnek, lehetóvé tette a hadtápbiztosítás ósszes kérdéseineÉ'precízebb végrehajtását, hozztginlIt a hadtápbiztosítás operativ irányitásának
további korszerűsítéséhez,
Természetes, hogy a íront hadtápfónökségeinek munkájában az elsó idóben voltak
hiányosságok és nehézségek, Egyes frontparancsnoksfuoknál pl. nem volt szoros
együttmúkódés a hadtápfónök, a fegyvernemi és szotgálatiág fónökök köátt, a csapatpaian.rnok es az összcfegyvernemi törzsíónökök nem mindig tájékoztatták ^zokat idő,
ten ós kimeritöen a kialakult helyzetról és a csapatok új harcieladatairól. Ez negatívan
hatott a munka Íolyamatosságára és csökkentette a vezetés operativitá§át. A fronthad
táp vezetése összességében azonban erősödött, céltudatosabb és szerve7ettebb lett,
1142 áprüsában A, V, Hrulev tábornok, a Vörös Hadsereg hadtápfőnöke azt jelentctte
a honvédelrrri népbiztosnak, hogy a megalakított front és hadsereg hadtápfőnökségek
éIetképcsnek bizonyultak és összeségében teljes egészében bevá,ltották e hozzájuk fűzött
reményeket. A front és a hadseteg hadtápfőnökök valójában teljhatalmú hadtáphelyet,
tesei a §efegtestparancsnokoknak és mint ilyenek, a hadtápszolgálat ósszes kérdésciért

egyedúl íelelós személyek.ó
HangsúIyozni kell, hogy a hadtáp vezetőszervek felépítésénekkorszerűsitése a
nagy honuódő háború utáni idószakban is folytatódott. Ezt a csapatok hadtápbiztosítá-

sával kapcsolatos új feladatok megjelenése, azok volumenének állandó növekedése és a
hadtáp védelmi és támadó hadműveletek alatti irányításának bonyolults€a tette szüksé
gessé. Ezért a frontoknál már 1!42 májusában rendszeresítik a hadtápfónók helyettesi
beosztást a szervezési és tervezési osztály helyen pedig megalakítják a front hadtáptöfzset, Állományában két - szervezési és anyagellátás tervezési és gépkocsi, légi száIlítás
tervezési osztállyal,' Valamivel korábban, 1942 márciusában a frontoknál megjelentek a
hadtápfónöknek alárendelt zsáJ<mány fegyverzet, any4g, és fémhulladék gyújtó osztá-

lyok. 1943-ban a frontokrrál a katonai kózlekedési osztá.lyok helyett létfehozták a ketonai közlekedési íóoökségeket. A gépkocsi szűtásí lgazat szcrepe növekedésének
következtében egyidejűIeg szerveztek két önálló - gépkocsiszállító és közúti fónöksé-

get, 19.i4 elején a háboru tapasztalatai tanulmányozásának és altalánosításának céljábóI a
iront hadtáptörzsek illomáaytábliqába felveszik a hadmúvelet alatti hadtápmunka

taPaiztalatat általánosító alosztályt.|
1)44 nyarán, miután csapataink Eutottak idegen területre és a nyugateurópai
nyomtávú vasutak igénybevételénekkezdetóvel egyes frontok katonai közlekedési
főnökségeinél megalakított& a szállításokat, ezeket a vasútvonalakon irányitó osztályo,
kat, a §;ovjet és a nyugateurópai nyomtávú vasutak csatlakozísainál pedig fóképpen
a

A

Szovjet Fe§veres Erók Hádápja a Nagy Honvédő Háborubao, Zrinyi Katonai Kiadó, Budapest,

1980,77, oldal.
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front közvetlen átrakóbázi§okat bontakoztattak szét.9 A foganatosított rendszabályok
jetentós mértékben bóvítették a frqnthadtáp lehetóségeit, növelték annak manőverező,

képességétés mozgékonyságát.
A híboru második és harmadik idószakaiban a fronthadtáp vezetószervei egyre
oPefatlvabban működtek. Gyorsan re4gáltak a helyzct megváltozására, időben elkészíteiték a szükséges javasiatokat, megalapozottan és aprólékosan tervezték a csapatok
hadtápbiztosítását a mevívandó hadmúveletek teljes melységére.
A hadműveiet elókészítésekorkidol8ozták a tervet a fronthadtáp felépítéséreés a
csapatok anyagt,technikai módosítására, ami taftalmazta a hadtáp megszervezésének és
műkódésén;k mindegyik alapvetó kérdését,a badtápkórletek hatlualt, a közlekedési
útháIózatot, a hadserágek telápülésének megszervezését, a hadtápegységek és intézetek
elhelyezósét és áttelepílését;a készletek méreteit és lépcsózését;a fogyasztási normákat
és az anyagi eszközöL valamennyi szálJitásának rendjét; az egészségügyi ós állategészséBligyi bizioiítás rendszabályait, a hadtáp órzésének és védelmének, vezetésének és híradá,
sárrak nregszervezését.
Ennek megíelelóen készítettéka hadtápdirektívákat, Paíancsokat és intézkedése
ket, amelyekben konkrétan megszabták a csapatok hadtápbiztosításával kapcsolatos
feladatokat, meghatározták azok végtel-rajtásának rendjét és idejét.
A titoktaftás biztosítása céljából a terveket, hadtápdirektívákat rendszerint nem
küldték szét a csapatokhoz és a szolgálatifuakhoz. Azok feladatait személyesen a íront
hadtápíónök szabta meg, v4gy a direktívákból kivonatokat juttatak el hozzájuk rqtle\ez,le, az őket érintó terjedelemben, Meg kell említeni, hogy a csapatok tevékenysége
váratlansága érdekébenaz egyes tárnadó hadműveletek tervezésekor a hadtápbiztosítás
megszervezésével kapcsolatosan egyáltalán nem készítettekírásos v. grafikus okmányokat.In

A írontok hadtáptö tzsdnek az atryagi e.ukilzöh fo|anatos tánszállíthának mtgszer,
tlzél képezte \eglontósabb feladatít, A seregtestpafancsnok hadtáphelyettesek elhatáro-

zásainak megfelelóen a törzsek megíeleló intézkedéseket adtak ki, megszabt& a csapatok konkrét feladatait a szálűtások tervezésévelés végrehajtásával kapcsolatosan, állandóan ellenórizték azok végrehajtását, megszervezték és biztosították a szállítások elóké,

szítésébenés biztosításábao részt vevő szolgálati ágak, egységek és intózetek közötti
szoíos egyúitmúködést, a szállítások igénybe vettek min<len szállítási ágazatot.
Az irányitás operativitásának növelésérc a hadműveletek többségének elókészítésekor felelós beosztásíl intézeteket irányítottak a front törzstól és a hadtáp szolgllatiilg
fónökségektóI a hadsereghez, akik megfelelő rendszabályokat foganatosítottak é§ gyakorlati segítséget nyúitottak a helyszíneo a csapatok ellátásának megszervezé§ében és a
készletek megalakítfuáoak meggyorsításában, Azon kívül a hadtápbiztosítással kapcsolatos feladatok megoldására a csapatoklroz kiszállítottak speciális operatív csoportokat é§
híradó tiszteket, A frontnál á]talában több opelatív csopoftot hoztak létre, anelyek
közül egy rendszerint a front harcállásponton tertózkodott, a tóbbi irányította az öná[Ió
irányokban tevékenykedó gyoísc§opoltok é§ csapatcsopottosítlsok biztosítását.
'Egyes
(sztáüngiádi, belorussziai, jassikisinyovi, Visztula-oderai, mandzsuriai stb.)
támadÓ'hadmúveleltekben az operatív csoportok irányították közvetlenül a fontosabb
hadtápobjektumok működését. A sztálingrádi ellentámadás folyamán pl. a sztáün'Vojenno Iszkn§szkij ZsL]rnal, 198r, N"

r''VojennoLsztiri.Seszkij zsurnal 1982.
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gfádi front hadtápfónökség 1942, december 4,én a doni front sávjában fekvó KacsaLino
áLlomásra irányított egy opelatív csoportot, élénL Sz. Szavin vezérőrn4ggya| front hadtápfőnök-helyettessel, üova a Szovjet Hadsereg hadtáptörzsének intézkedésére üzemany€ot, lószert és élelmiszert száütó vonatokat irányitottak át sürsó§en a sztálingrádi

front részére.

Az operatív c§oport biztosította ezen vonatoknak
gépkocsikon történó haladéktalan továbbítását,
J7. és 64. hadseregekhez,"

az átvételét, kirakását és a terhek

a fócsapás

irányában tevékenykedó )1.,

A belorussziai hadmúvelet elókészítésekoí(1944) az 1, Belorusz Ffontnál operatív
csoport ilányította a hadműveleti és ellátó vonatok átere§zté§ét a Novo-Be]ica vasúti
csomóponton és Gomelnél a Szozs íolyó hídján, Ezen objektumok korlátozott átele§z
tőképességenek következtében a vonatok jelentós tészéta megközelítési utakon kellett

kirakni. Az operatív csopoft, amelynek állományába a front valamennyi csoportfónök
ségétól felelós beosztású tisztek tartoztak és amelyiknek a haditanács h,atározatára

parancsnoka személyesen a frontparancsnok hadtáphelyettese, N, A. Antyipenko altá,
bornagy volt, értékelveaz egyes vonatok fontossfuát és sürgősségét, a helyszinen dön
tött affól, hogy engedjék tovább a fócsapás irányába (Zslobin, Kalinkovicsi), av4gy rak,
ják ki a megközelítési utakon. A vonatok kirakásához, a vasútáIlomásokat és a gépkocsiutakat idejében elókészítették.''

A hadmúveletek elókészitése alatt és folyamán front t€ozatban a szá.llítások zömét
vasúti szállítási ágazat végezte. A terheket a front raktárakig azok részlegekig, a hadseregek, hadtestek, önálló m4gasabbegységek ellátó és híradó állomásáig szállítottl a
vasúti sziüítui tqazat. Az any4gi eszközök szállítását a vasútáIlomfuokról a csapatokig l
front, hadsereg, csapat é§ fogatolt sz Jl.tási ágazatai végezték, a front gépkocsi szállítási
€azatot általában központosítottan Vették igénybe, ami lehetóvé tette a csapatok elllltásának megbízlrató végrehajtását a frontok korlátozott száütási lehetóségei meilett.
a

A hadtáptörzsek vezetó §zerepet játszottak iu anyagi eszközök

légi .lzlillítűjzh.i)*jki),

törtónő szállításának megszervezésekor is, Ezt a szállítóeszkőz fqtát a nagy honvédó
háboruban több lradmúveletben vették igénybe az üzemanyag és lószer cs.rpásméro

csoportosításokhoz történó utánszállításra. A sztáüngrádi hadmúveletben pl, a délnyugati és a sztáüngrádi front lendiiletesen elórenyomuló gyorscsoportjainak biztosítására a
Leg{etsóbb Fóparancsnokság Fóhadiszállása két Li-2 szállító repüló hadosztályt jelölt ki
1942 decemberének végérl, A légieró lószert és üzemany4got száütott ki a Tacinszkaja
vasíttallomás körzetében tevékenykedő 2,{. harckocsi hadtesthez. A továbbiakban a
repülóhadoszúlyok biztosították a Nfansteio páncélos csoportosításának ellencsapását
visszaverő 2. gárda lradsereget.'r A belorussziai lradmúveletben a Legfelsóbb Fóparancstartalékából az 1. Belorusz Fronthoz irányítottak 40 Li2
repülógépet, azzal, hc:gy sürgósen üzemanyagot és lőszert szállítsanak kiJ. A, Plijev altáboroagy lovas-gépesítctt csoportjaihoz.' ' A mandzsuriai hadműveletben a bajkáJontuli
Ífontot megerósitették két katonai szállító repülóhadosztáJlyal (260 Li-2 és Szi47 repülógép), amelyek augusztus ] ], és szeptember 3. közijtt kiszállítottak a fócsoportosítás

nokság Fólradiszállásának

lrA

Hc,nvédelInj Minisztérium KózPonti l-evóltíra, | 220, op, )i]Jó, d,
vojcn n o-Isztoricseszkii zsurnál. 1984. N" ó, sr,
u voj€n no {§z() r;.scszkij Zsurnal
'r,
]97,i, N' 8, sz. 28.
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csaPltuhoz 2o,72 t.üzemlnyr8ot e5 186 t lószelt, köztiik majdnem 900 t üzemany€ot
6. gárda harckocsi hadsereghez. '

a

A hadműveletek idegeo_tenileten töfténó megvívásakor azok sikeresen oldottak
meg egy sor más_kérdést.i§. Í8y pl. volumenét néz-ve hatalmas és szerteágazó
munkát
véseztek Európa felszabadított orszlqü lakosságának élelmezésével,a kiilö"nböző
orszá,
gok repatriált e))ampolgárzu, a hadifóglyok bizósitasaval, a zsákmany fegyverzet, tech,
nika es anyag felkurarlisaral es hátrirzallítasjvaj kaprsolatosan,

A báboni folyanátt ntlább,folyt a haltipuz(t$i pa lal d a bldtap buaű rextl.szer Aor+erű,tti:e. Annak követkczréhen. hogy a háború
.u.k6.n ; üadtípvezetes kérdé"i.,rti
scir sem cImélcri. sem gyakoríati ronatkozásban oem
dolgozrál ki. a harctevékenysegek
ke7deteve| azokat a írontokná] mir es máskeppen oldonik meg. Még a HVP mLgnevezése is más és más: ,,íront törzs második lépisó", .,hadtápvezátesi lápcsci'' stb.;it,
A

hadtápvezetési és híradó pontok harmoniL:uiabb rendszeá csak 1943|tól kezdett kialaA írontok hadtáptörzseinek pl, a kurszki csata elókészítésónekjdőszakában
bocsátottak rendelkezésre hadtáp hír;dó egységeket (önálló híradó század, fél álland'
vezetckes század) e> P0-2 repülorajr.

kulni.

Ez lehetóvé tette az önáJló hadtáp híradó rendszer létrehozását és a hadtápvezetési

pontok munkájának feszesebb

A

megszervezését.

ffontParancsnok helyettes-hadtápfőnök személyes iúnyításaa|att álló HVP-on
.
összponto"ult a csapatok hadtápjanak és biztosításának trányiiásávaI kapcsolatos min
den gyakorlari tevekenység, An nak állománya a hadmúveletek többségében Z
-2) főt és
mintegy 250-300 db külónbözó különleges és száJlító járművet tett ki: A hadműveletek
elókészítésekor a HVP a front H-től 25 2' km-re telipült. Eihelyezésre leggyaklabban
épségben mara<it lakott helyeket és nagyobb er<lósOieket ,.á
i*e"|n;.

Támldó hadmüveierek lblyaman a HVP a lront H mógött települt át, A vezetés
,_
lo11amaror.aga bizro,itasanak órJekcben az elhelyezesi körletik c*.re;ór. t-4 naponkent
került sor és anoak megszervezése két leplsoben törtenl. Az elsci lepcsot (a
hadiáptörzs
alapvetó Jészétés a front aiapvetó szolgalatraga_inak operatrv csopánjaLr) azt

.

követóec
vonták elóre az új körletbe, miután abl.an a hadtap hlrközpont szetúonukozon. EIén
vagy
a flontparancsnok hadtáphelyenis, v. a ironthadtáp törzsfónök á]lt.
,személyesen
Az új krirletbe történt beéfkezós után átvette a hadtáp vczetésót és parancsot aclott a
második lépcsó lebontására és áttelepitésóre.

A had rap vezerószervck a nagy honvédó háború hadmúveletei alatti múkódésének
clemzésekor mindcnek c]ótt azI kell megjegyezni, hogy azok bizto§ították
a csapatok
hadtápbiztosításának sziláfd, §zakavatott íári|itasát, mfias fokLi mestersígbeü
tudásról,
önlelálclozásról tettck tanúbizony5á8ot és ezáltal móltóín hozzájarultak a'gyózelemlrez,

n(-n(sak ,l (\Ipal. hJn(m r lladmurelctr hadráp i, igen mozgekony,
csapatok biztusrrásjtal ka1,.solaros lehetusegeii jeIenLo. mirrekb.n ncitrek,
1iokl"k.r
nidT,y_]:'"'' hf.tap.lU_omanrab,; trllsúlyba kerültek a nag|mértékben gépesített
géplKocsl5z,]l]lLo. lasufu.
közLlli cs.§óvczetékes egységek és alegységek, eÜátó, repLilátérmérnöki,. repüló technikaj. egészscgügyi, technilai-és mas biiásíió
l,rtézetek

.

,\aplainkban

"gys"g"t,
vonni n€y távolsfuru és
biztosítani tudják
nagy csapatcsoportosítások (erók) folyamatos eüátáiát bonyolult helyzetbeo.
c5 a]egysegek. amelyeket
8yorsan e]ore.Iellet

|'A

Katonai H2dLlP és KöZlckedési Akaclémia Levéttála, jnv, N]8, ckz, 3, 11.11-11.

l5]

Mindez szükségessé tette a hadtápvezetés megszervezésének korszerűsitését,mindenek előtt az :j.ányitás opcrativitásának fokozását, küIönböző ellátási fuak egységes
rendszerben tórténó egyesité§ét valamennyi hadtáp vezető szerv új munkamódszeré
nek kutatását, a fó figyelmet a 1,adtápvezetósi rendszer valamennyi eleme funkcionálása
operativitása és szilárdsága fokozásával kapcsolatos kérdésekkomplex megolclására kell
forditani.

Naplainkban ninden hadtáptagozatban vezető szervek harrnonikus rendszere
működik hatékonyan, éléobékében és háboúban a csapatok hadtápbiztosításának fó
szervezőjét és kózvetlen irányítóját képezó parancsnokbelyettesekkel - hadtápfónökökkel,
az egész hadtápvezetési fendszer fó láncszeme - felépivéleményünk
szerint a hadtápbiztosítás kózpontosított
tésénektovábbi korszerűsítését
itányítása erósítésénekés minden hadtápt€ozat idóben tórténő komplex íelkészítósének irányába kell folytatni,
Az irányítás központosítása biztosítja a hadtáperók és eszközök célirányosabb,
hatékonyabb fell-rasználását a bonyolult, dinamikus harchelyzetben, Az iráryítás kőz,
pontosításának elvét realizálni kell az alárendelt hadtápegységek ós intézetek vezctó
szerveinek vonatkozásábao is. A hadtáperók és eszközök egy tészének decentraLizált irá,
nyítása csak kiilönleges viszonyok között, a csapatok elszigeteit irányokban, a fócróktól
Leszakadva tórténó tevékenykedésekor lehetséges.
A hadtáp vezetési rendszer operativitásának és szilárdságának növelésében fontos
helye van a híradó és vezetési pontok lendszere továbbfejlesztésének és korszerúsítésé-

A vezetó szerveket - mint

.

nek,

A harctevékenységek ío|yamh a lracltápvezetés rendszere a harchelyzet követelrnényeinek, a hadtáp által megoldandó feladatok jellegének és volumenének, a hadtáp
állományának és lehetóségeinek megfelelóen fejlődött. A háboru végéremajdnem meg,
teremtódött a teljes egység a vezetés elmélete és gyakorlata között, A ti§ztek és táborno,
kok gazdag gyakorlati tapasztalatokat §zeleztek a badtáp bonyolult, dinamikus barc
helyzetben töfténó irányítása vonatkozásában,
Ezek a tapa§ztalatok aktuáLlis jelentóséggel bírnak napjainkban is- Azokat tanulmá
nyozni kell és alkotó módon a szovjet fegyveres erók építéseperspektlvájának megfelc,
lóen kell beépíteni a |radtápvezetési rendszef továbbfejlesztésének és korszeűsitésének
elméletébe és gyakorlatába,
hadtápvezetés korszerúsítésemiod a szocidista, mind
a kapitalista orszfuok fegyveres cróinél a hadseregek felépítése,tcchnikai íelszereltsógc,
a korszerú háboru jellegóvel és a harctevékenységek megvívása módjaival kapcsolatos

A háború utáni idószakban

a

nézetek megváltozása mérvénekmegfelelóen tórtént.

Az 50,es évek elejéig, amikor az országok többségében a hadseregek harci erejének
alapját a hagyományos fegyverfajt& képezték, a hadtápvezetés fejlesztése. a vezctési

pontok technikai íelszereltsége bizonyos javításának és a munkamódszer korszerűsíté,
sének útján történt a második vilfuháboru tapasztalatainak figyelembevételóvcl, A
továbbiakban az atomfegyver meg;elenésének következtében egy sor orsz4g fegyveres
erőioél gyökeres, azok tevékenységének minden terüIetét érintó változások történtek.

A

hadtápbiztosítás szerepe összehasonlíthatadanul megnótt. A hadilgybel végbement
hatalmas átalakulások m4guk után vonták a csapatok hadtápbiztosításával kapcsolatos
l58

feladatok volumenének hirtelen növekedését, bonyolultabbá lettek azok végrehailtásának feltételei, A íegyveres harc nagy hatóerejú eszközeinek megjelenésévela hadtáp
felépítésénektcljes mélységébensebezhetóvé váIt. Szükségessé vált egy sor rendszabály
fo8anato§ítása a hadtápbiztosítás erói, eszközei és szervei tömegpu§ztító feg}.velek
elleni védelmévelkapcsolatosan, Rendkívül sebezhetóvé lettek a közlekedósi utak, a
vezetési Pontok és a hiradó eszköZök. A korszerú hadmúveletek hadtápbiztosításának
megszervezésekor a hadtáp vezetószerveknek sokétú elfoglaltságuk mellett rövid idó
alatt nagy mennyiségú infotrr-rációt kellett feldolgozniok, az objektív körülmények oda
vezettek, hogy a világ hadseregeinek többségében a hadtáp további korszerúsítésének,
a csapatok mindcn szükségessel va.Ió eüátásával kapcsolatos lehetóségei - békében és
háborúban - növelésének céljibőI hozzákezdtek hatékony rcndszabályok kidolgozásá
hoz.
Ebben az idószakban töfténtek meg az elsó kísérletek annak érdekében,hogy az
elektronikus számítástechnikát felhasználják a hadtáp vezetó szervek munkája operativi
tásának növelésére,
Kezdetben az ESZG szerepe a szátnviteli feladatok elvégzésérekorlátozódott az
egyes szolgálatiágak ellátó központok érdekében,Még ez is jelentós idómegtakaítást
jelenn. Így például, amig a második vil4glráború éveiben a hadszíntéren egy lny4gi eszköz szállitásra vonatkozó igénylés elkészítéset2, az ósszeszedés és berakás pedig 14
naPot vett igénybe, ESZG alkalmazásával ez az idó lecsökkeot 1-2 aapía."'
JóIlehet a foganatosított rendszabályok jártak bizonyos eredmónyekkel, a hadtápvezetés Problémát összességében nem oldották meg, mivel maguk után vonták a had,
úpintézctek jelentós számbeli növekedését, csökkentettók a hadtáp mobilitását,
A 60 as évek elején több ország hadseregében külónös élességgel vetódött fel a
hadtápvezetés operativitása hirtelen fokozásának, a csapatok hadtápbiztosítása megszer,
vezése új íeladatoknak megfeleló módjai kidolgozásának sziikségessége, Ettól az idótól
kezdve a fegyveres erók fejlesztésében meghatározó lí^nyza:ttá lett az építésúj szervezé§i
lormáinak, a hadtápegységek és intézetek hadmúveletek alatti vezetése módjainak, a
vezetési munka gépesítésére
szolgáló eszkOzOk, ESZG,ek széles körú alkalmazására és
azok alapján automatizált hadtáp vezetési rendszerek létrehozá§ára irányuló L-utatás,
Napjainkban ebben a vonatkozásban mélyreható mennyiségi és minóségi változá,
sok mennek végbe, A hadtáp hiradó rendszer fejlesztése a híradóegységek és alegységek
korszcrűbb és n4gyteljesitményű technikai eszközökkel va]ó felszerelése útján történik.
Nó a hírcsatornák mcnnyisége, a rádióeszközök hatótávolsága és zavarvédettsége, Szé,
les körben alkd,mazzák a rádi6relé, troposzíéraés más híradó eszközöket. A badtáp
hiradó rendszer további korszerúsítésétvéIeményünk szerint a hírközpontok és vonalak
stabilitása és zavarvédettsége, életképességeés alkalmazása lratékooysága növelésének, a
hírhálók íelépítésejavításának és áteresztóképessége növelésénck irányába kcll folytatni.
A HVP-ok életképességenövelésónek céljából tcrvezik azok lépcsózetes, szétt€olt
elhelyezését a terep védó és ák]ízó tulajdonságainak felhasználásával, műszaki létesitmé,
nyek és fedezékek elófegyártott elemekból tófténó építését,különlegesen berendezett
parancsnoki, törzs, és szállítójármúvekkel való felszerelését. Rendkívül fontos jelentóséggel bír a korszeű híradó automatizáló tecbnikai eszközökkel és n4gy manóverezóképességű szállítóeszközökkel
rendelkezó földi és légi mozgó vezetési pontok létrehozása
is.

]6Ti i Sznabzscnyile szovjctsrkih Vooruzsennih szil 1918,
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Az iűornációáramlás folyamatos növekedésének és az iníormáció feldolgozására
rendelkezésre álló idő csökkenésének viszonyai között döntó jelentóségre te§z szelt a
hadtápvezetés folyamatainak automatizalá§á, Napjainkban komplexen aitomatizálják a
vezetésnek minden alapvetó Íolyamatát alaprendszerek létrehozásának, majd azok egységes komplex hadtáp automatizált vezetési fendszerbe való egyesítésének útján. Minden t4gozat hadtáp vezetó szerveit íelszerelik új technikai eszkózökkel, növelik az automatizáIó eszközök alkalmazásának hatékonyságát, tökéletesitik az automatizált hadtáp
vezetési rendszef Pfo8ram! matematikai, információs és lingvisztikai biztosítását.
Több külföIdi hadscregben hatalmas munka folyik annak érdekében, hogy a csapat
és hadtáp vezetés iblyamataiban széles körben aIkalmazzák a számítástechnikát. Az
IISA hadseregeben pl. már a 60 as évek végc óta üzemel több helyi autornatizáIt vezetési reodszer, amelyeknek vannak úgy saját számítóeszköz pontjai és ESZG ei, mint
magáncégektől bérelt elektronikus számítóeszközei és információ továbbitó rendszerei,
Az NSZK fegyveres eróinél 197] óta múködnek vezetó és szakosított automatizált
iníormáció ícldolgozó rendszerek, Azok korszerú, a Bundeswehr számitóközpontjaiban
összpontosított doigozó eszközökkel, mimiatür ESZG-ekkel és mikoprocesszorokkal
vannak felszerelve mindcn munkahelyen.
A mikroprocesszoros technika és a miniatür ESZG elemi bázisa és gyártási folya,
mata fejlódésével kapc§olatos folyamatos múszaki-tudomáoyos haladás, a nagy sorozatban való gyártas lehetóvé teszi szt, hogy az USA és NATO szövetségeseinek hadscre-

geit újonnan létfehozott és modernizáIt any€itechnikai biztosító vezetó rendszereit
perspektivikus számítóeszközökkel szereljék fel. A harmadik generációs ESZG eket,
amelyek a számítóközpontban jelenleg fei vannak szerelve. már a 80-00-es években ki
akarják cserélni ne8yedik é§ ötödik generáció;ú gépekkel, Az információcserét csom4g
(ad4golt) kapcsolással kell biztosítani, az egyes tagozatokban tervezik a mobil vezetéii
komplexumok széles körű alkalmazását, n4gy ütemben hajtják végre az ónálló automa
tizált rendszerek egységes komplex automatizált csapat és hadtáp vezetési rendszerekbe
való egységesítését,ami jelentósen növeli a yezetés központosítá§át és operativitását,
biztosítja a vczetési rendszer szilárdságít, lehetóvé teszi azt, hogy időben éi rugalmasan
reagáIjanak a helyzetbcn váratlanul és hirtelen bekövetkezett változásokra,
Korszerű viszonyok között, amikor jelcntós mértékbenbóvültek a háború agreszszor általi kirobbantásának lehetóségei, a hadtáp mindegyik szervezetszerű vezetíi szervét már békében létre kell hozni és fel kell készíteni. Napjainkban nem lehet azok
háború kczdeti időszakában történó megalakitásár4 v, gyökercs átalakítására ós összeko_vácsolására számítani. A badtáp vezető szeNeket m€asan kópzett tiszti állománnyal
kell feltölteni. A mirrdennapi munkában, a gyakorlatokon és minóvereken a töfz§eket
össze kell kovácsolni, gyakoroltatni kell, törekedni kell a megszabott feladatok operativ
és precíz végrehajtására,
Napjainkban olyan élesen felvetódött a hadtápbiztosítás operatív tenezésének kérdése, mint soha azelótt, Ehhez a vezetó §zervek tisztjcinek és tábornokainak rendelkez,
niök kell alapos elméleti ismeretekkel és mcgteleló gyakorlati tapasztalattal. ismerniök

kell fllnkcioná]is követelményeiket, tudniok keü általánosítani éJelemezni a hadműveleti és a hadtáphelyzetet, megalapozott következtetéseket levonni és javaslatokat tenni,
gyorsan és hozzáénően kidolgozni és formába önteni a harci okmányokat, tókéletcscn
ismefniök kell a hatékony munkamódszereket, a korszení híradó eszközök, automatizá-

lási technika komplex alkalmazásakor.
l6l)

.l

a sikxes megoldása erósíti a hadtáp vezet§
és
lehetóségeit, alkalrnasrá teszi,arra, hogy bátiend§z€rt, növeli áhnali hatckeszültség&
melyik pillanatban és a helyzet lrybonyolultabb viszonyai között operatívan es.szilárdan

Mindezekirek a foi}tos feldatóknak

ifán},ítani tudjs az összes hadtáp szobirahi8akat" eglsegeket es intáeteket az ellensfu

láhexéges agresszójának elhádtísakol

í

lól
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