
A HADTÁPBIZTOSÍTÁS ELMÉLETE

A hadtáp tegnap, ma és holnap

írta: I. GOLUSKO vezérezredes 
a SZU FE hadtáptörzsfönöké, 

a hadtudomány doktora, professzor

(Megjelent a „Fii Vooruzsennih Szil” című folyóirat 
1988/2. számában.)

Pontosan 70 év választott el bennünket 1918. februárjának -  a munkás-paraszt 
hadsereg megszületését hírül adó - történelmi jelentőségű napjaitól. A szocialista haza 
történelmébe sok dicsőséges napot beíró szovjet fegyveres erők dicső utat tettek meg 
ezalatt az idő alatt.

A fegyveres erők hadtápja méltóan járult hozzá október vívmányainak megvédésé
hez. Az ország gazdaságát a fronttal megbízhatóan összekötő hadtáp ellátta a hadsereget 
és a flottát minden szükségessel az imperialista agresszorok megsemmisítéséhez, a szov
jet nép békés alkotó munkájának megvédéséhez.

Az új típusú hadsereg hadtápja létrejöttének és fejlődésének bölcsőjénél V. I. 
Lenin, a Kommunista Párt bábáskodott. A szocialista haza védelmére, a Vörös Hadse- 
reg építése elveire vonatkozó tanítást kidolgozó Vlagyimir Iljics mélyrehatóan feltárta az 
anyagi tényező elsőrendű jelentőségét a háborúban, lerakta az összes erők és eszközök 
védelem érdekében összpontosító gazdasági politika alapjait.

A proletár forradalom vezérének azon tanítása, hogy „a komoly hadviseléshez erős. 
szervezett hátország szükséges” (Lenin itt a „til” kifejezésben - hadtápot értett -  Ford.)  képezte 
az alapját a párt-hadsereg és flotta ellátási rendszere korszerűsítésével kapcsolatos gya
korlati tevékenységének. A polgárháború éveiben a bolsevikok energikus és hatékony 
intézkedéseket foganatosítottak a fiatal köztársaság gazdaságá háborús termelésre tör
ténő átállításának, a had tápszervek legoptimálisabb felépítése létrehozásának érdekében.

A gazdaság összeomlásának és a gazdasági blokád viszonyai között csak a készletek 
beszerzésének és felhasználásának, valamint a közlekedés igénybevételének maximális 
központosítása biztosíthatta a fegyveres erők magas fokú harckészültségét. A Népbizto
sok Tanácsa ezt szem előtt tartva már 1918-ban megalakította a hadi felszerelési cikkek 
rendkívüli bizottságát (a későbbiekben a Vörös Hadsereg rendkívüli Ellátó Bizottsága), 
amely rövid idő alatt meg tudta szervezni a gyárakban és az üzemekben a fegyverzet, a 
lőszerek, a ruházat, a katonai felszerelés és más hadfelszerelési cikkek folyamatos gyártá
sát.

1919 júliusában az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság rendszeresí
tette a Hadügyi Tanács hadsereg és flotta ellátásáért felelős teljhatalmú megbízott
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beosztást, akinek alárendeltségébe tartozott valamennyi, az anyagi biztosítás kérdéseivel 
foglalkozó szerv, központtól önálló katonai alakulatig. Ez a struktúra lehetővé tette azt, 
hogy egy kézbe összpontosítsák a meglevő anyagi készleteket és megszervezzék a csapa
tok tervszerű ellátását, függetlenül az ország nehéz gazdasági helyzetétől.

A Vörös Hadsereg ellátó rendszerének korszerűsítése mellett nagy figyelmet fordí
tottak a hadtápkáderek felkészítésére is. 1918 márciusában döntés születik a Hadbiztosi 
Akadémia átszervezésére és annak Katonai Gazdasági Akadémiává való átkeresztelé
sére, ahol kezdetét vette a szakemberek gyorsított ütemben történő felkészítése. Még 
ugyanebben az évben megnyitották a Katonai Műszaki Akadémia katonai közlekedési 
tagozatát, megalakították a haditengerészeti pénzügyi-gazdasági főiskolát.

A hadsereg és flotta ellátásáért való gondoskodást elsőrendű kérdések sorába 
soroló és annak szervezeti feltételeit megteremtő bolsevik párt megbízható anyagi bázist 
tudott biztosítani a fehérgárdisták és az intervenciósok megsemmisítéséhez a szocialista 
haza ellenségei elleni elkeseredett harcokban a Vörös Hadsereg győzelmét biztosító erős 
hadtápot tudott létrehozni.

A polgárháború befejezése után a fiatal szovjet köztársaság hozzálátott a békés szo
cialista építéshez. Az 1924-től 1925-ig tartó katonai reform idején a csapatok ellátásának 
korábban kialakult rendszere jelentős változásokon ment keresztül. A hadsereg és flotta 
igényeinek kielégítésére kiutalt készleteknek jelentős részét a szétrombolt gazdaság hely
reállítására kellett irányítani. A központosított ellátás mellett kezdték célszerűnek tartani 
a helyi készletek minél nagyobb méretű felhasználását, ami az anyagi eszközök beszer
zési, tárolási és szállítási költségei csökkenésének következtében lényegesen olcsóbbá 
tette az ellátást.

A népgazdaság helyreállítását követően a párt és a kormány elsőrendű feladatává 
tette az iparosítást. Az országban rekordnak számító rövid idő alatt olyan hatalmas 
haditechnikai bázist hoztak létre, amely lehetővé tette a hadsereg és a flotta legújabb 
haditechnikával és fegyverzettel való felszerelését. A csapatok átfegyverzése szükségessé 
tette új hadianyag-, repülő-, páncélos-, műszaki gépkocsitraktor-fajták gyártását, ez' 
pedig maga után vonta a megfelelő szolgálati ágak létrehozását. A hadtáp átszervezését 
szükségessé tette az egységek és magasabbegységek megnövekedett manőverezőképes
sége, a Vörös Hadsereg megnövekedett anyagi eszközszükséglete is.

Mindezek következtében a 30-as évek közepén a csapatok ellátó rendszere elvi vál
tozásokon esett keresztül, azt a központ-körzet-hadosztály-ezred-század-vöröskatona 
elv alapján kezdték megvalósítani. A központban üzemanyag csoportfőnökséget, a 
katonai körzeteknél üzemanyag osztályokat szerveztek, a katonai közlekedési szolgálat 
állományából kivált a gépjármű- és közúti szolgálat.

A nagy honvédő háború előestéjén a párt kidolgozott és végrehajtott egy sor kie
gészítő intézkedést a csapatok ellátásának javításával, az ország anyagi bázisának átalakí
tásával kapcsolatosan a hadsereg és flotta hadtápbiztosításának érdekében.

A tervbe vett intézkedéseket sajnos nem sikerült maradéktalanul végrehajtani. A 
fasiszta Németország hitszegő támadása visszavezetésének érdekében a szovjet nép 
kénytelen volt hősies erőfeszítéseket tenni a gazdaság haditermelésre való átállításának 
érdekében.

A párt által vezetett országnak sikerült nemcsak utolérni, hanem jelentősen meg is 
előzni a fasiszta Németországot és annak csatlósait a hadianyag-gyártás vonatkozásában. 
A különböző anyagi eszközökből azonban nemcsak kellő mennyiséggel kellett rendel-
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kezni, azokkal időben és kellő mennyiségben el kellett látni a csapatokat. Ennek a fel
adatnak a megoldását komolyan akadályozták az ellátó rendszer, továbbá a hadtápszer- 
vek felépítésének és azok vezetésének a háborúig kialakult hiányosságai.

Élt figyelembe véve az Állami Honvédelmi Bizottság határozatot hozott azok 
átszervezésére. 1941. augusztus 1-jével megalakították a Vörös Hadsereg hadtáp főcso
portfőnökségét. Minden frontnál és hadseregnél létrehozták a megfelelő főnökségeket 
élükön a vezetővel, aki egyidejűleg a seregtestparancsnok hadtáphelyettese is volt. Ezen 
főnökségek feladatai voltak a hadtáp, a szállítás és az ellátás megszervezése és vezetése 
(irányítása).

A hadtáp becsülettel kiállta a súlyos háborús megpróbáltatásokat. Annak a hihetet
len nehézségeket leküzdő egységei és intézetei folyamatosan ellátták a csapatokat min
den szükségessel. íme egy néhány számadat ezen grandiózus munka bizonyítására. A 
háború éveiben a hadtápszervek kiszállítottak a magasabbegységekhez és egységekhez 
40 millió tonna élelmiszert, 16 millió tonna üzem- és kenőanyagot, 10 millió tonna 
lőszert, 38 millió köpenyt, 64 millió pár lábbelit.

Hősies, önfeláldozó munkát végeztek, magasfokú szakmai hozzáértésről tettek 
tanúbizonyságot a katonaorvosok, akik azáltal, hogy a sebesülteknek 72,3%-át és a bete
geknek 90,6%-át visszairányították az alakulatokhoz, nagyban hozzájárultak a győzelem
hez.

A z erős hadtáp létrehozásával, a csapatok harc és hadművelet alatti ellátásának megszerve
zésében nagyon sokat tettek az üzemanyag, az élelmezési, a közúti, a ruházat és az állategészség
ügyi szolgálat szakemberei, a katonai kereskedelem dolgozói.

A  nagy honvédő háború befejezése után a gazdaság, a tudomány, a technika és a 
kultúra rohamos fejlődésének eredményeképpen az anyaggyártás minden területe 
minőségi változásokon ment keresztül. Ez lehetővé tette a hadsereg elvben új harcesz
közökkel, köztük atomfegyverekkel való átfegyverzését, igazi forradalom végrehajtása a 
hadügyben.

Az új fegyvernemek létrehozásával, a csapatok harckészültségével szemben meg
növekedett követelményekkel egy időben kezdetét vette a hadtáp korszerűsítése is. A 
háború utáni években az összfegyvernemi hadtáp szervei teljesen mozgékonyakká, 
manőverezőképesekké, a harcegységek és alegységek hosszú, önálló tevékenységét biz
tosítani képesekké váltak.

Tovább korszerűsödött a légvédelmi csapatok hadtápja is. A hagyományosan ki
alakult funkció mellett, annak olyan új feladatai lettek, mint a csapatok rakétákkal, a 
rakétafegyver harci alkalmazásához szükséges anyagi és speciális eszközökkel való ellá
tása. Összehasonlíthatatlanul megnőtt a légierő hadtápjának szerepe. A repülőegységek 
és -alegységek hadtápja által megoldandó feladatok közé többek között az alábbiak tar
toznak: a repülőterek előkészítése, a rakéták, köztük a lőszerek tárolása és szállítása, a 
manőver lábon nagy távolságra a repülések tartalék repülőtereken való biztosítás céljá
ból.

Lényegesen megváltozott a haditengerészet hadtápjának szervezeti felépítése és 
működési elve is. Annak következtében, hogy a harci hajók kijutottak a világ óceánjaira, 
irányt vettek olyan erők létrehozására, amelyek alkalmasak a harci hajók anyagi eszkö
zökkel közvetlenül a tengeren, a parti bázisoktól nagy távolságra való ellátására a 
hosszú, önálló hajózás alatt.
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Összességében a háború után a hadtápra tagozatai energiaellátottságának és életképességé
nek, továbbá a megszabott feladatok tömeges veszteségek és rombolások, az anyagi és egyéb szükség
letek növekvő volumeneinek viszonyai közötti végrehajtásával kapcsolatos képességének rohamos 
növekedése volt a jellemző.

A 70-es években, amikor a legújabb fegyver- és technikafajták megjelenése szüksé
gessé tette a csapatok biztosítása és kiszolgálása, új eszközeinek és módjainak kidolgozá
sát, valamint alkalmazását, kezdetét vette a hadtáp átalakításának a nagyobb specializáló
dás irányába tendáló időszaka. Az utóbbi évtizedben emellett a hadtápszervek struktú
rájának gyökeres átalakításával kapcsolatosan napirendre került egy másik, még felelős
ségteljesebb feladat, mert nyilvánvalóvá vált, hogy korszerű viszonyok között a fejlesz
tés mennyisége mellett gondoskodni kell annak minőségi oldaláról is.

Ezen célok eléréséhez szükség van a hadtáp vonatkozásában nem hagyományos 
elméleti és gyakorlati kutatásokra és megoldásokra. Közülük a legalapvetőbb az elmúlt 
háború tapasztalata és a fegyveres erők fejlődése által kipróbált összfegyvernemi elv. A 
harci erők és eszközök központosításon alapuló vezetése a különböző hadtápszervek 
állandó fejlesztésével és szakosításának korszerűsítésével együtt lehetővé teszi azt, hogy 
kevesebb erőfeszítéssel és rövidebb idő alatt oldják meg sikeresen a harci magasabbegy- 
ségek és egységek biztosításának feladatait.

Ezen elv gyakorlati valóraváltásának számított a komplex, univerzális rendeltetésű 
hadtápegységek és -intézetek létrehozása, amelyek a csapatok jelentősen megnöveke
dett anyagi és egyéb erőforrás-szükségleteinek viszonyai között harctevékenység folyta
tásakor legjobban megfelelnek a korszerű követelményeknek.

Napjainkban tudni kell azt is, hogy az SZKP KB által elfogadott új védelmi straté
giájának következtében újra kell értelmezni a hadtápbiztosítás elméletét és gyakorlatát. 
Teljesen nyilvánvaló, hogy a fegyveres erők kiképzése alapjainak ezzel kapcsolatos átala
kítása feltétlenül maga után vonja a hadtáp tevékenységének megváltozását mind béké
ben, mind háborúban. Más szóval a holnap hadtápja valószínűleg lényegesen külön
bözni fog a napjaink hadtápjától.

Hogy milyen legyen ez a „holnap”, egyenlőre egyértelműen nehéz megmondani. A 
küszöbönálló változások prognosztizálásához azonban ki lehet jelenteni, hogy mindenek
előtt az olyan új technológiák és más vívmányok rendszeresítésére kell az irányt vetni, amelyeknek 
megjelenése feltételezik a tudomány és a technika rohamos fejlődését.

Hol is kerülnek ezek mindenekelőtt alkalmazásra? Vagyük példának okáért a veze
tés problémáját. A vezetés hatékonyságának kardinális fokozása csak az emberi és tech
nikai tényezők maximális közelítése esetén lehetséges. Ennek elérése csak akkor lehetsé
ges, ha újabb áttörést érünk el a vezetési folyamatok automatizálásának, az ember és a 
gép közötti közvetlen dialógus problémájának megoldása területén.

A hadtápszerveknél erőteljesen folyik a miniatürizálás meghonosítása, aminek a 
legközelebbi években át kell fognia a vezetésnek minden területét azért, hogy teljes mér
tékben felül tudja vizsgálni az igénylés, a nyilvántartás, a szállítás, tervezés stb. rendsze
rét. Ez minden bizonnyal maga után vonja az egyes szervezeti struktúrák átalakítását. 
Annak a modul elv szerinti olyan korszerűsítéséről van szó, hogy a különböző hadtáp- 
tagozatokban -  függetlenül a helyzettől -  fokozni lehessen az erőfeszítést az azonos 
típusú erők és eszközök alegységenkénti, univerzális rendeltetésű technikai eszközön
kénti és technológiai folyamatonkénti „közbeiktatása” és „kiiktatása” útján.

14



A közeljövőben a kutatások minden bizonnyal arra fognak irányúi ni, hogy a had- 
tápszerveknek megfelelő körülményeket biztosítsanak a csapatok hosszú ideig tartó 
önálló ellátásához. Ezeket a kutatásokat minden bizonnyal az anyagi szükséglet nagy
sága (terjedelme) csökkentésének vonalán fogják folytatni. A készletek fogyasztásának 
és felhalmozásának mennyiségi „emelkedése” a közeljövőben minden bizonnyal a 
múltté lesz. Ennek előfeltételei a legújabb fizikai-technikai anyagfajták rohamos fejlő
dése következtében nyilvánvalóak. Ezen anyagfajták alkalmazása lehetővé teszi a csapa
tok által fogyasztott anyagi eszközök terjedelmének és tömegének szemmel látható 
csökkenését. Ehhez hozzá fog járulni a mindenütt bevezetésre kerülő szabványosítás és minia
türizálás, a fémhelyettesítő anyagok széles körű alkalmazása, a fegyverzet tűzgyor.saságának 
összehangolása a találati pontossággal, a forgalomszabályozás, az üzemanyag-fogyasztás stb. 
automatizálása.

A csapatok ellátásának folyamatában a kiterjedés (terjedelem) és az ideiglenes 
mutatók csökkenése lehetséges a közlekedési rendszer korszerűsítésének útján is. N in
csen messze az az idő, amikor a korszerű, nagy befogadóképességű, gyors és hatékony 
földi, légi és tengeri szállítási ágazatok mellett alkalmazásra kerülnek a teljesen új szállí
tóeszközök, amelyek az általános vélemény szerint gyökeresen megváltoztatják a had- 
tápbiztosítási rendszer felépítését.

Jelentős átalakítással lehet számolni a technikai biztosítás megszervezésének terüle
tén is. Az univerzális technológiák rendszerbe állítása jelentősen növeli a fegyverzet és 
technika üzemeltetési idejét, gyorsítja azok helyreállításának folyamatát.

Napjainkban beszélhetünk olyan konkrét újdonságokról, amelyek megjelennek a 
személyi állomány egészségügyi biztosításának megszervezésében, többek között az 
egészségügy gyakorlatában. Itt a korábbiakhoz hasonlóan a tudományos és gyakorlati 
erőfeszítéseket a főirányban -  a betegségek megelőzésének és a betegek gy ógyításának 
korszerűsítésére, az emberi szervezet meglevő pusztítófegyver arzenál elleni megbízható 
védelme biztosítására fogják összpontosítani.

Nagy változások mennek végbe a fegyveres erők szociális biztosításának szférájá
ban is. Az ország gazdaságának a párt által tervezett átalakítása, a tudományos-technikai 
haladás eredményeinek széles körű alkalmazása, a gazdasági kezdeményezés és az önál
lóság felkarolása a helyszíneken kétségtelenül kedvező kihatással van a szovjet emberek, 
köztük a hadsereg és flotta harcosainak jólétére.

A fegyveres erők 70. évfordulóján világosan láthatók a hadtáp által a hadsereg és 
flotta harckészültségének erősítésében, a harcosok szükségleteinek és igényeinek kielé
gítésében elért eredmények. Ezzel együtt a korábbiaknál sokkal jobban felszínre kerül
nek a melléfogások és a hiányosságok. Számtalan kényes probléma vár még megoldásra, 
egyenlőre még nagyon sok fel nem használt tartalékot nem helyeztek működésbe. A 
dicső jubileum ünneplésekor a hadtápharcosok ezért mozgósítják erőiket állhatatosan 
szakmai ismereteik tökéletesítésére, a csapatok hadtápbiztosítása új fogásainak és mód
jainak elsajátítására.
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