A védelmi hadművelet hadtápbiztosításáról
Dr. Lapos Mihály vezérőrnagy,
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A Varsói Szerződés 1987 májusában nyilvánosságra hozott katonai doktrínája a
világ közvéleménye elé tárta, hogy a Varsói Szerződés tagállamai a kölcsönös biztonság
és bizalom jegyében egyetlen államot sem fenyegetnek, nem áll szándékukban senkit
megtámadni és úgy tekintik, hogy napjainkban nem lehet a háború az államok és szö
vetségesek közötti problémák megoldásának eszköze.
Kezdeményezték, hogy a katonai szövetségek, államok kölcsönösen redukálják
fegyveres erőiket olyan szintre, amely elégséges az ország védelmére, szükség esetén az
agresszor megsemmisítésére.
Ebből a doktrínából kiindulva aktuális feladat valamennyiünk előtt a védelmi had
művelet, a harc megóvási elveinek mélyreható tanulmányozása, s ezzel párhuzamosan a
védelmi hadműveletet és harcot folytató csapatok hadtápbiztosítási kérdésének feldol
gozása.
A védelmi hadműveletek, harcok hadtápbiztosításával kapcsolatos elveket a sza
bályzataink megfelelő részletességgel tartalmazzák. Ezért a cikk keretében csupán azokkal a
kérdésekkel foglalkozom, amelyek éppen e doktrína kapcsán kerülnek előtérbe, illetve kell, hogy
nagyobb hangsúlyt kapjanak a hadtáp felkészítésében és gyakorlati tevékenységében.
Melyek ezek?
1. A védelmi hadművelet előkészítése az ellenség váratlan támadását elhárító csa
patok hadtápbiztosításának megbízható megoldása.
2. A hadtápkörletek műszaki berendezése.
3. Az anyagi biztosítás forrásai, s azok komplex felhasználásának megszervezése.
4. A védelemben levő csapatok tömeges és komplex feltöltésének megszervezése.
5. Az ellenlökést, ellencsapást végrehajtó csapatok hadtápbiztosítása.
6. Az ellentámadásba való átmenet és végrehajtásának hadtápbiztosítása.
7. A hadtápvezetés megszervezése.
A Varsói Szerződés katonai doktrínája kimondja, hogy senki biztonságát nem
veszélyezteti. A kölcsönös biztonság elvére támaszkodva elégséges erővel rendelkezik a
szövetség tagállamainak megvédéséhez, az agresszor támadása esetén annak megsemmi
sítéséhez. A támadó agresszor megsemmisítése szempontjából döntő jelentősége van a
háború kezdeti időszakában megvívásra kerülő védelmi hadművelet alapos előkészítésé
nek, megszervezésének.
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A védelmi hadművelet előkészítését - kiindulva a nyilvánosságra hozott katonai
doktrínából - már békeidőszakban meg kell tervezni, olyan részletességgel és komplexi
tással, hogy az teljes mértékben biztosítsa a feladat sikeres végrehajtásának hadtápbiztosítási feltételeit. A tervezés folyamán figyelembe kell venni néhány újszerűén jelentkező
kérdést. A z első az, hogy a háború kezdeti időszakában megvívandó védelem hadműve
let folyamán a védelem szilárdságának növelése céljából nagyobb hangsúlyt kap a véde
lem úgynevezett harcászati zónája (40-60 km). A védelem szilárdsága biztosításának
egyik alapvető módszere az, hogy ide tömörítik az erők és eszközök jelentős részét.
Ebből következik, hogy a hadtáp erőit és eszközeit is ennek megfelelően kell csoporto
sítani, megfelelő figyelmet fordítva a zászlóaljak és különböző alkalmi harci kötelékek
hadtápbiztosítás szempontjából történő önállóságának növelésére.
Arra való tekintettel, hogy számolhatunk az ellenség nagy erejű csapásaival, a cél
szerű megoldásnak az látszik, ha a harcászati övezetben az anyagi eszközeinket tömörítjük, a hadtáp alapvető erőit pedig a szabályzatainkén meghatározott távolságokon tele
pítjük.
A másik ilyen tényező az az, hogy a védelem a saját területen kerül kiépítésre. Ez
lehetővé teszi a területen levő katonai, polgári és állami készletek komplex igénybevéte
lét. A harmadik tényező, amelyre figyelemmel kell lenni, az abból fakadt, hogy ugyan a
védelmi hadműveletet, harcot már jó előre megtervezzük, ennek ellenére mégis sor
kerülhet az ellenség váratlan támadása kapcsán arra, hogy a csapatok a védelmet a
készenlétük elérésének ütemében foglalják el. A védelmi hadművelet előkészítésében
erre a változatra is gondolva ki kell dolgozni azokat a rendszabályokat, amelyek végre
hajtása ilyen körülmények között is megteremti a csapatok hadtápbiztosításának meg
bízható feltételeit. A sok, ezzel összefüggő rendszabályból megkülönböztetett figyelmet
érdemel a légvédelmi és a határbiztosításra kijelölt csapatok hadtápszempontból történő
felkészítése. Mivel sor kerülhet ezek azonnal harcba lépésére, ezzel egyidejűleg azok
hadtápbiztosítása is igényként jelentkezik. Ezek hadtápjai képesek kell hogy legyenek a
csapatokkal együtt a feladat végrehajtásának megkezdésére. Meg kell tervezni a várható
tevékenységi körzetekben bizonyos anyagi készletek előzetes felhalmozását, melyek
ezen csapatok ellátásának elsődleges forrásait képezik. Fel kell készíteni a központhadtáp békében is kész erőit arra, hogy szükség esetén képesek legyenek a hadtáperők teljes
készenlétének elérése előtt is a védelemben fokozatosan szétbontakozó csapatok hadtápbiztosításába történő beavatkozásra.
Úgy gondolom, hogy e követelmények teljesítése azt igényli tőlünk, hogy nagyon
konkrétan áttekintsük az érintett csapatok hadtáphelyzetét, s megtegyünk minden
konkrét és szükséges intézkedést, amely képessé teszi őket a harctevékenység azonnali
megkezdésének és megvívásának megbízható hadtápbiztosítására.
E feladatok sikeres megoldása érdekében a tudományos kutatómunkát arra kell
összpontosítani, hogy nagyon pontosan feltárjuk a védelmi hadművelet hadtápbiztosí
tása előkészítésének tartalmát, az előkészítés legcélszerűbb módszereit. Mivel a külön
böző hadszíntereken a felek olyan erőkkel rendelkeznek, amelyekkel képesek a háború
váratlan megkezdésére, kiemelt figyelmet kell fordítani a különböző tagozatok hadtáperőinek mozgósítási készenlétének és magas szintű harckészültségének fokozására.
Ahhoz, hogy a valóban indokolt rendszabályokat pontosan meg tudjuk határozni, cél
szerű volna kimunkálni a mozgósítási készenlét és magas fokú harckészültség hadtáptartalmának korszerű értelmezését.
3

17

Általános vezérelvként elfogadhatjuk azt, hogy:
- a honi légvédelmi repülő- és rakétacsapatok hadtápjának olyan állapotban kell
lenni, hogy személyi, anyagi, technikai kiegészítés nélkül is képesek legyenek a légvé
delmi hadművelet hadtápbiztosítására;
- az államhatár biztosítására kijelölt csapatok hadtápjai mind felkészítés, mind
készenlét tekintetében az általuk biztosítandó csapatokkal azonos helyzetben kell hogy
legyenek;
- központhadtáp békében is kész erőinek erők készenlétének elérése előtt is képe
seknek kell lenni a váratlanul kezdődő védelmi hadművelet hadtápbiztosításának ered
ményes megkezdésére;
- a többi hadtáperő tekintetében alaposan differenciált készenléti rendszert cél
szerű bevezetni. Alapvető kérdésnek tekintve azt, hogy megteremtsük a hallatlan nagy
értéket képviselő anyagi-technikai eszközeink megőrzésének hadihasználható állapot
ban való tartásának feltételeit, s egyidejűleg biztosítva a meghatározott készenléti idő
normák teljesítését. Erre annál is inkább lehetőség van, mert módunkban áll az ország
területén a különböző erőforrások komplex igénybevételére.
A hadtáp élet-, működő- és teljesítőképességének növelése érdekében fokozott
jelentőségre tesz szert a hadtáp harcbiztosításának megszervezése. Ezen belül is kiemelt
szerep hárul a légvédelmi, deszant és páncélvédelemre, valamint a hadtápkörletek
műszaki berendezésére.
A hadtápkörletek műszaki berendezése nem újkeletű követelmény. Ennek ellenére
a korábbi gyakorlattól eltérően mindenképp kívánatos, hogy újszerűén közelítsük meg
a problémát. Az újszerűség lényege az kell hogy legyen, hogy a kiképzéseink folyamán a
kialakult gyakorlattal szemben figyelmet fordítsunk arra, hogy megtanítsuk személyi
állományunkat a hadtápkörletek műszaki berendezésére. A gyakorlatok alkalmával
pedig alapvető követelménynek tekintsük a hadtápkörletek műszaki berendezését, a
gyakorlat jellegétől függően a hadtápkörletek egyes elemeinek kiépítését. Igényként
jelentkezik a hadtápkörletek műszaki berendezésével kapcsolatos követelmények és
lehetőségek felmérése annak érdekében, hogy a szükséges kiegészítő rendszabályokat
időben foganatosítani tudjuk. A lehetőségek felmérése folyamán abból a követelmény
ből kell kiindulni, hogy a körletek alapvető műszaki berendezését 5-7 nap alatt el tud
juk végezni.
A hadtápkörletek műszaki berendezésénél számolni kell a polgári munkaerő ideig
lenes igénybevételével is, melyet az államhatalom helyi szerveivel kell egyeztetni.
A hadtápkörletek műszaki berendezése csak akkor lesz eredményes, és csak akkor
nem tekintjük tehernek, ha tisztába vagyunk annak jelentőségével. A hadtápkörletek
műszaki berendezése tulajdonképpen a hadtáp védelmét, megőrzését szolgálja, tömegpusztító fegyverek alkalmazása esetén pedig a túlélés lehetőségét biztosítja. E témát
érintve hasznos lehet annak a kihangsúlyozása, hogy a hadtápkörletek műszaki berende
zésének jelentősége semmivel sem kisebb akkor, ha a hadműveletek csak hagyományos
eszközökkel folynak. Alapvetően azért, mert a hadműveletek folyamán sor kerülhet a
tömegpusztító fegyverek alkalmazására való áttérésre, továbbá azért, mert a nagy pon
tosságú felderítő és csapásmérő komplexumok alkalmazása, ha jellegében más típusú,
de lényegében alapvetően megsemmisítő csapást képesek mérni a különböző hadtápelemekre. A korábbi időszaktól eltérően, ugyancsak nem lehet a hadtápkörletek
műszaki berendezése tekintetében könnyítéseket engedni a mélységben elhelyezett erők
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vonatkozásában. Ez alapvetőan azzal magyarázható, hogy a N A TO csapatoknál kialakí
tott elvek nagy jelentőseget tulajdonítanak az ellenség teljes mélységben, egyidejűleg
történő pusztítására. Ennek az érvnek az elfogadását az teszi ajánlatossá, hogy a várható
ellenség az e célra szükséges erőkkel rendelkezik is.
Mint ahogy utalás történt rá, a háború kezdeti időszakában az ország területén
folyó védelmi hadművelet lehetőséget ad a különböző katonai és polgári erőforrások,
készletek komplex igénybevételére, felhasználására. Ennek megfelelően a védelmi hadműve
let, harc anyagi biztosításának alapvető forrásai a következők lehetnek:
- a csapatok mozgókészletei, a laktanyákban visszamaradt készletek;
- a területen levő állami, szövetkezeti készletek;
- a központhadtáp-készletek.
Az anyagi biztosítás ezen forrásai jelentőségét az határozza meg, hogy egyformán
megbízhatóan szolgálják a csapatok hadtápbiztosítását, s talán még a sorrendnek is sze
repe van. Ezért ezek igénybevételét komplexen kell tervezni.
A területen levő állami és szövetkezeti készletek igénybevétele központi kiutalás
alapján a seregtesthadtáp és a területi szervek együttműködése szerint valósul meg.
A központhadtáp készletei a helyzettől függően különböző variációkban állnak rendelke
zésre. Nevezetesen:
a) a hadszíntér-előkészítés kapcsán a területre telepített különböző készletek,
b) váradén helyzetben a központhadtáp által biztosított kiszállított anyagok,
c) széttelepített hadászati készletek.
A védelmi hadműveletet, harcot folytató csapatok anyagi biztosítása, önállóságá
nak fokozása érdekében célszerűnek látszik kiegészítő készletek létrehozása a tüzelőál
lásban és hadtápkörletekben földre rakva. A kiegészítő készletek mértékét a helyzet ala
pos elemzése alapján kell meghatározni, melynek folyamán figyelembe kell venni az
ellenség várható tevékenységét, a fogyasztási normákat, valamint az anyagi eszközök
pótlásának, utánszállításának lehetőségeit. Azt az általános következtetést levonhatjuk,
hogy a harcászati övezetben legalább egynapi fogyásnak megfelelő kiegészítő készletet
ajánlatos felhalmozni, a védelem mélységében esedeg többet is. E készletek felhalmo
zása történhet a csapatok szétbontakozása előtt, azzal párhuzamosan, vagy pedig a szétbontakozás befejezése után.
Az anyagi biztosítás egyik kiemelt feladata lehet a védelmi hadművelet folyamán ha sor kerül rá - a tűz-ellenelőkészítés anyagi feltételeinek megteremtése. Ez esetben a
feladat jelentőségét, tartalmát, bonyolultságát adja, hogy hatalmas tüzérségi erő - 35-40
tüzérosztály vagy több - kerülhet összevonásra rövid idő alatt és a tűz-ellenelőkészítés
folyamán a tüzérségi lőszer felhasználása meghaladhatja az egy javadalmazást. A megle
petés elérése miatt kicsi a valószínűsége annak, hogy a tűz-ellenelőkészítés tervezett
tüzelőállásaiba a lőszer előre kiszállítható. Ezért arra kell felkészülni, hogy a szükséges
lőszert a tüzelőállások elfoglalásával egyidejűleg kell kiszállítani. Ez csak úgy biztosít
ható, ha a tüzérosztályokat a tűz-ellenelőkészítés végrehajtásához szükséges tüzérségi
lőszerrel kiegészítő készletlént, a szükséges szállító eszközökkel együtt megerősítjük. Ez
pontos tervezést, gyors és szervezett végrehajtást igényel, mind a hadtáptörzsektől,
mind a hadtápalegységektől. Azt is számításba kell venni, hogy a tűz-ellenelőkészítésben részt vevő tüzérségi erők amilyen gyorsan összpontosulnak, olyan gyorsan kell
bogy széttelepüljenek eredeti tüzelőállásaikba, felkészülve az ellenség támadásának visz19

szaverésére. Ez sajátos követelményt támaszt a hadtáperőkkel szemben is. Képesnek
kell lennie az ellátási feladatokkal párhuzamosan a dinamikus manőverek végrehajtására.
A védelmi harc, hadművelet megkezdése után fontos és sajátos feladat a harcoló
csapatok anyagi készleteinek folyamatos kiegészítése, illetve azok komplex és tömeges
feltöltésének megszervezés. A feladat sajátosságát az adja, hogy az ellenséggel közvetlen
harcérintkezésben levő csapatok esetében azok készleteinek feltöltését az ellenség táma
dásának elhárítása közben kell végrehajtani. Általában, de közvetlen harcérintkezés ese
tén növekszik a gépesített zászlóaljak hadtápszempontból történő önállóságának jelen
tősége, mivel az elöljáró hadtáptagozatok beavatkozási lehetőségei az ellenség közveden
hatása miatt bizonyos mértékben szűkülnek. Nincs lehetőség arra, hogy a dandár, had
test komplex és tömeges feltöltési körleteket rendezzen be, ahol a csapatok „áteresztése” folyamán, azok készleteinek feltöltése megtörténik.
A készletek feltöltésének alapvető feltétele az, hogy azok a szükséges időben ren
delkezésre álljanak. Ezért a helyzet alapos elemzése alapján az elöljáró tagozatoknak kell
a feltételeket létrehozni, az anyagi eszközök felhalmozási, utánszállítási rendjét úgy meg
határozni, hogy az legyen összhangban a csapatok harctevékenységével, az anyagok
fogyasztásának várható ütemével.
Tehát a zászlóaljhadtápot kell képessé tenni arra, hog)i a komplex és tömeges feltöltést meg
tudja oldani. Milyen lehetőségek és módszerek alkalmazhatók e célból?
1. A személyi állomány, a harcjárművek és eszközök szükségleteinek, készleteinek
kiegészítésre és feltöltése közvetlenül a harcrendben.
Ezt a módszert akkor célszerű alkalmazni, ha a terep, az ellenség tevékenységének
jellege ezt lehetővé teszi.
2. A harcjárművek a védőkörletekből, támpontokból meghatározott sorrendben
(pl. különböző századoktól egyidejűleg 2-2 harcjármű hátravonásra kerül, majd váltják
egymást mindaddig, amíg a teljes feltöltés be nem fejeződik). Kivonásra kerülnek olyan
terepszakaszra, ahova a szállító járművek előrevonhatok és az ellenség közveden irányzó
tűzeszközei nem gátolják tevékenységüket, s itt a harcjárműveket feltöltik.
3. Kijelöljük a század lőszerfelvételező, ételelosztó helyeket és oda a zászlóaljhadtáp a szükséges anyagokat és eszközöket kiszállítja, s onnan a személyi állomány a harc
járműveket, valamint saját szükségleteit, készleteit feltölti, kiegészíti.
4. E három változat valamilyen mérvű együttes kombinációja abban az esetben, ha
a terep jellege, az ellenség tevékenysége ezt megköveteli.
Hogy jelentkezik a feltöltés komplexitása és milyen módon lehet ezt megoldani?
Az ellenséggel történő közvetlen harcérintkezés esetén nincs lehetőség, de a racio
nalitás jegyében nem is kívánatos a készletek más-más időszakban és anyagnemenkénti
feltöltése.
Ezért a zászlóaljparancsnok hadtáphelyettes mielőtt javaslatot tesz a parancsnok
nak az anyagi készletek feltöltésének idejére és módszerére, tájékozódjék alegységenként
és harcjárművenként a szükségletek mérvéről. Miután ezt megállapította, a kialakult
helyzet elemzése alapján tegyen javaslatot a feltöltés rendjére.
Ha a parancsnok a javaslatot jóváhagyja, meg kell kezdeni a készletek feltöltésére
vonatkozó előkészületeket. Ennek a lényegét és tartalmát az képezi, hogy a zászlóaljpa
rancsnok hadtáphelyettes pontosan megtervezi a feltöltés rendjét, melyik alegységet,
harcjárművet a zászlóaljhadtáp melyik gépkocsija tölti fel, hol, mikor, milyen anyagi esz20

közökkel. Kijelöli a feltöltő járműveket, járműcsoportokat és a feltöltésért felelős sze
mélyeket. Ezután a szükséges anyagokat előkészítik, majd a megadott időben és módon
a feltöltéssel egyidejűleg gondoskodunk a felesleges anyagok, valamint a sebesültek
esetleges hátraszállításáról.
Külön érdemes foglalkozni az élelmezési ellátás megszervezésével, mellyel szem
ben a védelmi harc is sajátos igényeket támaszt. Alapvető követelménynek kell tekinteni
azt, hogy ez esetben is követelmény a meleg étkezés háromszori biztosítása, a személyi
állomány ivóvíz, tea-szükségleteinek, mosdáshoz szükséges víz folyamatos ellátása.
E feladat megoldását a kialakult harcászati helyzet függvényében kell megszervezni.
Lehetséges megoldás az, hogy a személyi állomány élelem ellátását centralizáltan, a zász
lóaljak hadtápjainál főző-elosztó bázisról biztosítjuk, vagy pedig az ételek elkészítését
decentralizáltan századonként végezzük. Mindkét esetben lehetséges, hogy az élelmet
közvetlenül kiszállítjuk a személyi állomány részére a lövészárkokba, vagy pedig a kije
lölt század-ételelosztó helyekre, ahonnan az élelmet és egyéb járandósági cikkeket
tovább szállítják, és a személyi állomány részére kiosztják.
A védelmi hadművelet folyamán alapvető hadtápfeladatként jelentkezik az ellen
csapás, az ellenlökések végrehajtásában részt vevő csapatok hadtápbiztosítása. Kiemelt
jelentőségét az adja, hogy az ellencsapás az ellenségre való ráhatás legaktívabb formája és
sikeres végrehajtása az ellenség elgondolásának meghiúsítását, a kezdeményezés megra
gadását és a szembenálló csapatcsoportosítások megsemmisítését eredményezheti. A
háború kezdeti időszakában folyó védelmi hadműveletekben végrehajtásra kerülő ellen
csapások szerepét, jelentőségét még fokozottabban aláhúzhatja az a tény, hogy az felté
telét képezi az ellentámadásra való átmenetnek, mely a támadó tevékenység különleges
formája. Az ellentámadásban részt vevő erők csoportosítását a védelmi hadművelet
megvívásával folyamatosan kell létrehozni.
Ezek a körülmények nagyon határozottan jelzik azt, hogy az ellencsapást, ellentá
madást végrehajtó erők hadtápbiztosítására megkülönböztetett figyelmet kell fordítani.
A védelmi hadművelet tervezésével egyidejűleg kell az ellencsapás hadtápbiztosítását megtervezni azzal a követelménnyel, hogy a kialakított had tápbiztosítási rendszer az
ellentámadásba való átmenet hadtápbiztosításának is az alapját képezze.
A hadtáp biztosítás szempontjából döntő jelentősége van:
-

az anyagi készletek folyamatos biztosításának, feltöltésének;
az elöljáró hadtáptagozatok manőverezésének;
a hadtáp előretolt lépcső(k) időbeni aktivizálásának;
a sebesültek időbeni kiürítésének;
a folyamatos hadtápvezetés biztosításának.

Összességében a feladat bonyolultságát az adja, hogy az ellenség aktív tevékenysége mellett a
védelmi hadműveletet folytató csapatok hadtápbiztosításával párhuzamosan kell az ellencsapás
hadtápbiztosítására vonatkozó terveket pontosítani, kidolgozni, a hadtápbiztosítás feltételeit meg
teremteni.
Befejezésül még egyszer kihangsúlyozom, hogy a háború kezdetén folyó védelmi
hadművelet hadtápbiztosítása bonyolult, sokirányú, sok összetevőjű feladat, melynek
sikeres megoldása azt igényli, hogy a hadtáp valamennyi tagozatában folytassuk a kérdé
sek mélyreható tanulmányozását és a hadtápbiztosítási rendszerünk korszerűsítését.
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