Olasz hadtest hadtápbiztosítása védelmi hadműveletben
Dr. Szenes Zoltán alezredes, a hadtudomány kandidátusa
Az ez évi továbbképzések központi témája - összhangban a katonai doktrína
védelmi jellegének felerősödésével - a védelem, illetve szakmai szempontból a védelem
hadtápbiztosítása volt. A téma újszerűségét egyrészt a védelmi harctevékenységek, had
műveletek hosszú idő óta tartó háttérbe szorulása, másrészt a szárazföldi csapatok
átszervezéséből fakadó legjobb alkalmazási módok, formák és eljárások keresése idézte
elő.
A továbbképzések anyagának elkészítése, az elméleti vizsgálódások, a szovjet
védelmi hadművészeti elvek adaptációja és az első hazai dandár-védelmi harcászati gya
korlatok tapasztalatai egy megbízhatónak tűnő hadtápbiztosítási rendszer kialakítását
tették lehetővé, amelynek legfontosabb működési elveit és követelményeit már az új
Csapathadtáp Szabályzat is tartalmazza. Természetes, hogy ez a biztosítási rendszer még
nem teljes, még nem befejezett, a további gyakorlati tapasztalatok megszerzésével és fel
dolgozásával, az elméleti vizsgálódási eredmények felhasználásával a rendszer tovább
fog fejlődni, gazdagodni. E cél szempontjából igen fontos, hogy a tapasztalatgyűjtést, a
kutatást ne csak hazai, hanem nemzetközi vonatkozásban is elvégezzük, hiszen más
nemzeti tapasztalatok összehasonlító elemzések megerősíthetnek bennünket a válasz
tott út és módszerek helyességében, s értékes módon hozzájárulhatnak a rendszer fej
lesztéséhez, gazdagításához.
Jelen cikkben - külföldi szakirodalmi források alapján - az olasz szárazföldi gépesí
tett hadtest hadtápbiztosítási rendszerét és működését próbáljuk felvázolni védelmi
hadművelet körülményei között. A téma aktualitását és izgalmasságát - a fenti okokon
túlmenően - az is adja, hogy az elmúlt évben az olasz szárazföldi haderőt átszervezték, s
a korábbi hadtest-hadosztály-dandár szervezeti rendszerről a nálunk is honos hadtest
dandár struktúrára tértek át. A nagybani szervezeti azonosság, a védelmi harctevékeny
ségek közös, objektív jellege - a sok-sok különbözőség ellenére - érdekessé tehet egy
összehasonlító vizsgálatot a hadtápbiztosítás területén, amelyhez azonban az olasz had
test szintű hadtápbiztosítási rendszer megismerésére van szükség.
A hadtápbiztosítás megszervezésének elvi követelményei
Az olasz hadtápelmélet szerint a védelmi hadművelet hadtápbiztosításának (had
tápjának megszervezését legnagyobb mértékben a hadműveleti helyzet bonyolultsága
várható alakulásának bizonytalansága és a „harcterület”1 birtoklásáért folytatott harc
1Az itt és a későbbiek során alkalmazott idézőjeles jelölések az eredeti olasz szóhasználatot, terminoló
giát érzékeltetik.
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befolyásolja. Az ellenség fölénye, aktív kezdeményező tevékenysége sebezhetővé teszi a
hadtápszervezeteket, pusztíthatja, béníthatja a hadtápbiztosítás (utánpótlás) rendszerét.
Ez szükségessé teszi a hadtápszervek tevékenységének olyan jellegű megszervezését,
hogy megőrizzék működőképességüket nagy veszteségek, bonyolult hadműveleti hely
zet és akadozó utánpótlások ellenére is.
A védelmi hadművelet alapváltozatának a saját területén vívott tevékenységet
értik, ami viszont - értékelésük szerint - megkönnyíti a hadtápbiztosítás megszervezését:
lehetőség van a „hadtáptevékenységek” körültekintő megszervezésére, a hazai (helyi)
ellátási források felhasználására.
A védelmi hadműveletben a hadtápbiztosítás megszervezése alapvető követelményeinek az
alábbiakat tekinti:
1. Az ellenséges támadás okozta nagyobb veszteségek elkerülése érdekében a had táp
felépítésben kisebb, „lazább” csoportokat hoznak létre. „Biztonsági” okok miatt a
különböző hadtáplépcsőket tagoltan helyezik el („széttelepítik”) és a dandárhadtápok
„hadtápközpontjait”2 - amennyire csak lehetséges - az ellenséges tüzérség lőtávolságán
kívül helyezik el. A megsemmisített hadtápközpontot egy előre kijelölt tartalékkörlet
ben ismét felállítják az épen maradt hadtápközpontok erőiből és eszközeiből.
2. A zászlóalj-, dandár- és hadtest-hadtápalegységeknek és -egységeknek fokozott
„függetlenséget” biztosítanak annak érdekében, hogy megfeleljenek alap és kiegészítő
funkcionális feladataiknak. Az önállóságot a zászlóalj (harccsoport) hadtápnál kiegé
szítő készletek („pótjavadalmazások” létrehozásával, a dandár- és hadtesthadtápnál
megfelelő erő- és eszköztartalékolással, illetve a hadtápcsoportosítás biztonságos és
hatásos kialakításával kívánják biztosítani. A hadtesthadtápot közvetlenül a hadszíntéri
hadtápszervezetek támogatják, amelyek tevékenységére már a helyi anyagokra és forrá
sokra való nagymértékű támaszkodás jellemző.
3. A hadtápszervezetek tevékenységét a mindenkori hadműveleti helyzethez alkal
mazkodva szervezik. A védelmi harctevékenység során szükségessé váló áttelepüléseket
részenként hajtják végre, s amíg a hadtápszervezetek nem foglalják el új körleteiket, fel
adataikat más hadtápszervek veszik át. Minden hadtápközpontnak állandó és kiegészítő
(„járulékos”) feladatokat határoznak meg. A kiegészítő feladatok azokat a „támogatási
tevékenységeket” foglalják magukba, amelyet a hadtápközpontok az éppen áttelepülő
másik magasabbegység, egység érdekében végeznek. így azok a csapatok sem maradnak
hadtápbiztosítás nélkül, amelyek hadtápközpontját megsemmisítették vagy hátravon
ják.
4. Az egészségügyi biztosítást a „területi megoszlás elve”alapján szervezik meg, amely
nek alapját a hadműveleti felépítés (harcrend) képezi. A szétbontakozott egységeket,
magasabbegységeket mindig a legközelebb levő egészségügyi központ támogatja.
5. A váratlan események, a visszavonulás had tápbiztosítására és az ellencsapás
hadtápelőkészítésére különleges rendszabályokat vezetnek be. A biztosítási rendszer
működtetése során nagyfokú rugalmasságra és állandó tartalékképzésre törekednek.
2 A harctevékenységek során az olasz hadtápalegységek hadtápközpontot ho zn a k létre. A dandár- és a hadtest-hadtáp zászlóaljak hadtápközpontokat, az egészségügyi alegységek egészségügyi központokat telepítenek.
A hadtápközpontok ellátópontokból (lőszer, műszaki harcanyag, üzemanyag, élelem stb.) és javítóműhelyek
ből állnak. Az egészségügyi központot az osztályozóhely és a betegszállító részleg alkotja.
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H adtápbiztosítás a védelmi hadm űvelet kezdeti időszakában

Az olasz védelmi hadműveleti koncepció szerint a védelmi harc az ún. „harcérint
kezés felvételét és a késleltetést” végrehajtó alegységek („lépcső”) tevékenységével kez
dődik. Ezt a feladatot egy megerősített gépesített dandár vagy egy dandár erejű csopor
tosítás hajtja végre, amely alkalmazásra kerülhet a hadtest második lépcsőből, vagy létre
hozhatják az elsőlépcső-dandárok gépesített és harckocsi-alegységeiből, erőiből és esz
közeiből.
A késleltető övben tevékenykedő dandár hadtápalegységei (hadtápzászlóalj és
egészségügyi század) létrehozásával a hadtáp- és az egészségügyi központot, amelyek a
védő alegységek mögött, általában a biztosítási övben, feladataiknak legjobban megfe
lelő terepszakaszon települnek. (Lásd 1. sz. vázlat) Kivételes esetben, ha a dandárt nagy
távolságra kiküldik, települhetnek a késleltetési övezetben is.
A harcérintkezés felvételeit és a késleltetést végrehajtó lépcső csapatainak „hadtáp
támogatása” a védelmi harctevékenység kibontakozásától és a hadszíntéri ellátási forrá
soktól (az ún. harmadik hadtáplépcsőtől) való távolságtól függ.5
Amennyiben a késleltető övben tevékenykedő csoportosítás az elsőlépcső-magasabbegységek állományából lesz kikülönítve, a hadtápbiztosítást az elsőlépcső-dandárok
hadtápalegységei (-központjai) hajtják végre. Ebben az esetben az anyagi biztosítást a
dandárok a hadszíntéri raktárakból vételezéssel hajtják végre. A sérültek (betegek) ellá
tása pedig a hadtest-egészségügyi központban valósul meg, ahová a hátraszállítást a
dandárok egészségügyi központból (központokból) a hadtest egészségügyi szállítósza
kasz valósítja meg.
Ha a harcérintkezés felvételét és a késleltetést végrehajtó dandár a hadtest második
lépcsőből kerül kikülönítésre és nagyobb távolságra küldik ki, akkor a magasabbegység
hadtápbiztosítását a hadtest végzi „normális támogató tevékenységgel”4. Amennyiben
ez a távolság túl nagy, s a szállítóútvonalak hossza az első és második lépcső között
meghaladja az 50-80 km-t, a hadtest a rendelkezésre álló hadtápszervezetekből létrehoz
egy „lépcsők közötti hadtápközpontot” (hadtesthadtáp első lépcsőt), amely lerövidíti a
késleltető dandár hadtápja és a hadtesthadtáp közötti távolságot, meggyorsítja az ellá
tást és a sebesültek hátraszállítását. A késleltető erők („erőkomplexum”) részére további
hadtáptámogatást nyújthat annak a magasabbegységnek a hadtápja is, amelynek a sávjá
ban a feladatát megoldja.

; Az olasz szárazföldi csapatok hadtápbiztosítása négylépcsős (mi fogalmunk szerint négytagozatos)
biztosítási rendszerben valósul meg, ahol minden lépcsőnek egy-egy pontosan meghatározott felelősségi és
tevékenységi szint felel meg. Az első lépcsőhöz a zászlóaljhadtáp, a második lépcsőhöz a dandár- és hadtest-'
hadtáp, a harmadikhoz a hadszíntérhadtáp (a hadműveleti körzetben levő hadtáperők és -eszközök), a negye
dik lépcsőhöz pedig a haderőnemi és központhadtáp-szervezetek és intézetek tartoznak.
4
Az olasz fegyveres erőkben az anyagi biztosítás („utánpótlás”) háromféle m ódon (normál, preventív és
sürgős ellátási rendszerben) valósul meg. N o rm á l ellátást szerveznek a csapatok részére adagos (tervezett)
fogyasztás körülményei között, amikor az összes hadtáperőt és eszközt térben és időben előzetesen meghatá
rozott m ódon - alapvetően az elöljárótól történő vétclezéses módszerrel - alkalmazzák. A preventív utánpótlás a
tervezett különleges szükségletek (pl. a lőszerfelhalmozás tüzelőállásokban) kielégítésére irányul, amelyeket
az elöljáró az anyagi készletek helyszínre történő kiszállításával hajt végre. A sürgős ellátás a váradanul felme
rülő ellátási feladatok (például: nagyarányú anyagi veszteségek pódása, váradanul megnövekedett fogyasztás
kielégítése) megoldását szolgálja, amit szintén elöljáró közvetlen beavatkozással érnek el.
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A harcérintkezést felvevő és késleltető lépcső csak a legszükségesebb hadtáperőket
és -eszközöket, anyagi készleteket viheti magával, amely még biztosítja - az esetleg aka
dozó vagy kimaradó utánszállítások mellett is - a feladatok végrehajtását. A hadtápbiztosítás megszervezésénél kiemelt figyelmet fordítanak a lőszer- és üzemanyag-ellátásra
és a sebesültek (betegek) helikopteres szállítási lehetőségének biztosítására.
A védőövben folytatott harctevékenység hadtápbiztosítása
Az olasz felfogás szerint a hadtápszolgálatnak minden körülmény között biztosíta
nia kell a hadtápbiztosítás folyamatosságát, még a védelmi hadművelet legintenzívebb
időszakában is. Ennek érdekében a hadtest védelmi sávjában egy szilárd, az összes hadtápszervezetet centralizáltan felépítő, egymást támogató hadtápbiztosítási rendszert
hoznak létre, amelyben különös figyelmet fordítanak az ellátási feladatok végrehajtására
és a sérültek hátraszállítására (Vő. a 2. sz. vázlattal).
A védelmi hadművelet alatti folyamatos hadtápbiztosítás érdekében:
- a hadtest és a hadszíntéri hadtáperők tartalék („mögöttes”) készleteket alakíta
nak ki a „késleltető erők”5 tevékenységének biztosításához;
- a hadtápzászlóaljak célszerű átcsoportosításával területi hadtáptámogatást valósí
tanak meg s növelik a hadtápbiztosítás térbeli lehetőségeit;
- a hadtáperőkből és -eszközökből tartalékot képeznek, melyet állandóan fenntar
tanak, illetve újraképeznek;
- a gépjárműveken és gépjármű oszlopokban „vegyes” anyagi készleteket képez
nek, hogy képesek legyenek komplex utánpótlási problémákat megoldani;
- állandó figyelmet fordítanak a hadtáp harcbiztosítására, a „biztonsági rendszabá
lyok” foganatosítására.
A védelmi hadművelet alatt a dandár és hadtest hadtáp- és egészségügyi központo
kat, az egységes hadtápövezetben6 telepítik: a dandárhadtápot az övezeti elülső vonalá
ban (az egészségügyi részleg kivételével, amelyet a dandár „védőszektorában működ
tetnek), a hadtesthadtápot pedig az övezet mélységében. A hadtápszervezeteket tekintettel a nagy területi mélységben való telepítésre - nem tervezik mozgatni, áttelepí
teni, kivéve, ha esetleges visszavonulásokra vagy biztonsági intézkedésekre kerül sor.
A védelmi hadművelet,során közvetlen helyzetekkel, különleges igények fellépésé
vel előre, tervszerűen számolnak. Ide sorolják a jelentősebb egészségügyi veszteségeket,
amikor a sérültek ellátását a hátraszállítás „felgyorsításával” kívánják megoldani úgy,
hogy egyúttal a dandár és hadtest-egészségügyi központok működőképességét, további
sérültfogadó-képességét fenntartsák. Az anyagi készletveszteségek pótlására, a hirtelen
megnövekedett anyagi szükségletek kielégítésére a magasabb hadtáplépcsőknél mobil
anyagieszköz-tartalékokat állomásoztatnak állandó beavatkozásra kész helyzetben. A
védelmi harcrendben való szállítások megszervezéséhez a hadtestparancsnok, szükség
esetén a hadszíntérparancsnok is segítséget, támogatást nyújt.
5 A védelmi hadművelet lefolyásának „logikája” az olasz szabályzatok szerint a következő: az ellenség
támadásának megállítása az előretolt térségben (késleltető és biztosítási övben) az ún. előretolt védelem elve
alapján; védőövben való beékelődés esetén dinamikus ellenlökésekkel és ellencsapásokkal törekednek arra,
hogy a harc színterét visszahelyezzék az előretolt térségbe, az ellenség még térnyerése esetén az ún. feltartóztatási állások aktivizálása minden visszavonult erő és megerősítő egységek összefogásával, szélsőséges esetben
pedig késleltető harctevékenység megvívása a másodiklépcső-hadtest főerőinek beérkezéséig.
6 Az átszervezés előtt két hadtápövezct volt, az egyik a hadosztály részére, a másik pedig a hadtest szá
mára. Az új helyzetben egységes hadtápövezetről beszélünk, ahol a tevékenységek koordinálása a hadtesthadtáp feladata.
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A visszavonulás hadtápbiztosítása

Az ellenség túlereje esetén a védelmi harcot folytató csapatok visszavonulnak. A
visszavonulásra kapott parancs kiadásával az elsőlépcső-dandár:
- megszüntet számos hadtápszervet, elsősorban azokat, amelyeket a hadtest
helyettesítéssel, támogatással biztosít (sebesültgyűjtő-helyeket, ellátópontokat, karban
tartó részlegeket stb.);
- hátraszállítja - amennyiben szükséges - egészségügyi központjából a sebesülte
ket és betegeket a hadszíntér-kórházakba, hátrahagyva a nem szállítható sérülteket a
szükséges kiszolgáló állománnyal;
- meghatározza a dandárhadtáp-alegységek feladatait, amelyeknek elsődleges
kötelezettsége a szakfeladatok végrehajtásának biztosítása a visszavonulás teljes idősza
kában;
- intézkedik az egészségügyi és hadtápközpontok szétbontakozási helyére a viszszavonulás után, a védelem mélységében.
A visszavonulást végrehajtó csapatok ellátása a dandár-hadtápközpontjai által hát
rahagyott anyagi készletekből, a hadtest e célra hátrahagyott készleteiből, illetve az elő
retolt hadszíntéri raktárakból történhet. Az anyagi készletek hátrahagyásával a dandárés hadtesthadtáp egy lépcsőzetesen tagolt anyagellátó pontrendszert alakít ki, ahol a viszszavonuló alegységek a szükséges anyagi eszközöket (lőszer, hajtó- és kenőanyag, éle
lem, műszaki anyag stb.) vételezhetik. Mindegyik ellátópont részére olyan szakanyagot
biztosítanak, amelyekre az adott térségben visszavonuló egységeknek szüksége lehet.
A visszavonulás során a hadtesthadtápra jelentős feladatok hárulnak:
- meghatározza a létrehozandó anyagellátó-pontok elhelyezkedésének rendjét;
- kialakítja a hadtesthadtáp-alegységek működésének rendjét (különös tekintettel
a szállítási, sebesültgyűjtési és egészségügyi támogatási feladatok végrehajtásában érin
tett szervezetekre);
- a szállítás rendjénél, az útvonalak kijelölésénél figyelembe venni az első és máso
dik hadtáplépcsőben rendelkezésre álló eszközöket;
- végrehajtja a szükséges szállítási és hátraszállítási feladatokat, amennyiben a
magasabbegység nem képes erre;
- megszervezi az egységes hadtápövezetekben hátramaradó hadtápszervek tevé
kenységét;
- meghatározza az anyagok gyűjtésének vagy megsemmisítésének rendjét, vagy
esetleg a baráti érzelmű lakosságnak történő kiosztását, amennyiben azok nem javítha
tók.
A visszavonulás időszakában a hadtápbiztosítási feladatok végrehajtásában részt
vesznek a hadszíntéri hadtápszervek is. A hadszíntér felelős a visszavonuló dandár(ok)
hadtáptámogatásáért, abban az esetben pedig, ha az egész hadtest visszavonul, közvetle
nül beavatkozik a hadtest csapatainak hadtápbiztosításába. Ez a tevékenység elsősorban
a lőszer- és üzemanyagellátásra és az egészségügyi feladatok végrehajtására irányul.
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Az

ellencsapás hadtápbiztosítása

Az ellencsapást az olasz hadműveleti nézetek szerint végrehajtja a korábban
védelmi harcot folytató hadtest, de másik hadtest alkalmazásával is számolnak.
Amikor az ellenséggel közvetlen harcérintkezésben levő hadtest hajtja végre az
ellencsapást, a csapatok hadtápbiztosításáért a hadtesthadtáp felelős. A hadtesthadtápalegységek rövid időn belül átalakulnak a támadó hadművelet szükségleteit kiszolgáló
szervekké, s a támadó harctevékenység biztosításához szükséges működési-ellátási ren
det vesznek fel. A hadtesthadtáp „támadó típusú” felépítése függ:
- a közvetlen harcérintkezésben levő erők tevékenységétől és az ellencsapás céljá
nak mélységétől;
- a megszervezésre rendelkezésre álló időtől;
- az előző harctevékenységtől „fennmaradt” hadtápszervezetek állapotától;
- a hadszíntéri hadtáp támogatásától.
Abban az esetben, ha az ellencsapást a mélységből előrevonásra kerülő másik had
test hajtja végre, a hadtápbiztosítás megszervezését megközelítőleg a támadó harctevé
kenységéhez hasonlóan végzik. Kiemelt figyelmet fordítanak ilyen esetben a védő had
test hadtápszervezeteivel való együttműködésre, az után- és hátraszállítási utak („után
pótlási útvonalak”) igénybevételének és a kiürítés rendjének koordinálására.
A védelmi harctevékenységet folytató hadtest az ellencsapást végrehajtó magasabbegységnek hadtáptámogatást nyújthat az alábbiak szerint:
- biztosítja a még meglevő hadtápalegységek felhasználását az ellencsapás hadtápbiztosítási feladatainak végrehajtása érdekében;
- megfelelő szétbontakozási terepszakaszt biztosít az új hadtesthadtáp-szervek
részére, tájékoztatja a hadtápövezetben kialakult helyzetről, után- és hátraszállítási utak
ról;
- részt vállal az új feladatok megvalósításában.
Ez megnyilvánulhat az egyes egységek, magasabbegységek közvetlen hadtáptámogatásában, különösen az ellencsapás kezdeti szakaszában, illetve az ellencsapást végre
hajtó hadtest hadtápszerveitől egyes hadtápfeladatok átvállalásában.
A két (védő és ellencsapást végrehajtó) hadtest hadtápja közötti együttműködéssel
elérik a hadtesthad táp-csapatok koordinált telepítését a hadtápövezetben és az ellencsa
pást végrehajtó csapatok mögött, továbbá az ütközetbe vetésre kerülő hadtest működőképességének fenntartását, támogatási hatókörének „kitolását”, folytonosságának bizto
sítását. Ehhez azonban érintett hadtestek között igen szoros együttműködést kell meg
valósítani.
Az olasz hadtest védelmi hadművelete hadtápbiztosításából látható, hogy a bizto
sítási feladatok megoldása egy sor vonatkozásban megegyezik a nálunk honos elvekkel
és gyakorlattal, sok tekintetben pedig - szervezési, alkalmazási, felszereltségi stb. okok
miatt - különbözik tőle.
Az mindenképpen végkövetkeztetésként levonható, hogy a tárgyalt hadtápbiztosítási feladatok nagyságrendje, struktúrája, dinamikája, végrehajtásának módja és formái
közös objektív alapot, törvényszerűséget is hordoznak, így hasznosításuk nálunk is
lehetséges. De a konkrét alkalmazáshoz, fejlesztési elképzeléseinkben való realizálásuk
hoz további részletesebb, konkrétabb vizsgálat és tanulmányozás szükséges.
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