HADTÁPTÖRTÉNET

A hadműveleti hadüípelmélet feilődése
' a Magyar Néphadseregben

l

(Történelmi áttekinté§ í 945-1 980)
lzaba AtPtid

alezrede,

Az MN létrejötte után a szervezeti strukturából eredóen a hadműveleti múveszet
kérdései,ennek megfelelően a hadműveleti hadtípelmelet nem került azonnal napi
rendre, A figyelem középpontjába a harci.szat kérdéseiállottak. Az összfegy,vernemi
hadsereg és törzs létrejöttével szükségszerűen jelentkezik a hadmúveleti művészet kérdéseinek - benne a hadtápbiztosítas elméleti és gyakorlati kérdéseinek - tanulmányozás4 elsqátitása és fejlesztése, Ezen belül is a fó íigyelem a hadsefeg szintre ös§zpontoelméleténekfejlódésére, ami abban
sul, A hadmúveleti hadtáp kialaL:ulása kihatott
^z
jutott kifejezódésíe, hogy művelésébenés fejlesztésében
minden időszakban meghatározó szerepe volt az Mt{HF-ségnek. A hadnűueleti badtálelmíht a badtnfuészet elnlletétel
párbuzanown fejlídi;tt, alapját a Szovjetunió hadseregének hadműveleti hadtápelmélete
alkotja, fejlódésében jelentós szefepet játszottak a hadmúveleti szinű gyakorlatok
tapasztalatainak feldolgozása, el-rnéleti általánosítás4 amiben több önálló, sajátosan
magyar megoldás is született. A hadmúveleti hadtápelmélet fejlődését az AIN fejlídé.rénrb

iűtzakai szeirt

tlizsgálua, azt a következók

szerint foglaltam össze;

1945-1949-ig terledő idószakban a hadmúveleti hadtápelmélet tudatos művelésé-

ről nem beszáheünk Az l946-ban beindított Hadbiztosí Akadémia oktatási any4ga

egeszében a Horthy h adsereg szabilyzauka, uta§ításaifa épült, és szinte teljes egészében
hlányzlk a háiorus tapasztalatok feldolgozása és érvényesítése.

Az új tíPusúhadsereg létrejötte után a hadtest szewezésbőI, az
hadseregparancsnokság hiányából eredóen a hadsereg szintú hadtápel-rnélet kérdéseivel csak a Honvéd Hadtíp Szolgálat Főnökség foglalkozott, A íó feladatot nem az
elmélet fejlesztése, hanem annak megismerése, e|sláutisa képezte, Á szűkös elméleti
alapokat a szovjet hadseregben a N4gy Honvédó háboóban érvényben volt, m4gyarra
1949-1956-ig.

önáüó

fordított néhány dokumentum, valamint a szovjet tanácsadók közremúkódésével
készült kézikönyvek brta]mzzlk A hadsereg szinű továbbképzéseken és gyakorlato,
kon jellemzó ezen elméleti tételek vá.ltoztatá§ nélkiili átvétele, a]kalmazása. KelIó irodalmi bázi§ és a szubjektív tényezőkLllányában elrnéleti kutatómunka még nem indult
be. Az MN tanintezet€iben a hadmúveleü hadtápot nem oktatták.

Ebból a helyzetból a kimozdulás kezdetét jelentette a VSZ megalakulása 18i5-ben,
továbbá a hadseregparancsnokság mega.lakítá§ának terve 19)6-ban és ezzel egyidejűleg a
hadsereg-hadművelet kérdéseinek előtérbe kerülése, A tudományos munka objektív

l0

oldala is bóvül azlltal, hogy a SZU-ból 19r5-tóI máf az NHH tapasztalatait is m€ába
Íoglaló hadsereg szintú hadtáp tananyagok érkeznek. Az elméleti kutatómunka szubjektív feltételei is kezdenek kialakulni, ami abból ered, hogy a Szovjet Hadsereg hadtáp
akadémiáján végzett, hadmúveleti ismerctekkel rendelkező tisztek kapcsolódnak be az
lrányításba és az oktató-neveló munkába, továbbá a tanintézeti oktató munkában, agyakorlati munkában jelentős számú hadtáptiszt, katonaorvos, közlekedési, szálütó, gépjár,
műtechnikai stb, tiszt sz€fez olyan ismereteket, amelynek alapján képesséváInak a tudományos kutatómunkára.

Az atomfegyver megjelenése kiilönósen, de a gépesítésnövekedése és az olyan változások, mint az iüategészségigyí §zolgálat megzúnése,M üzemanya1 §zolgálat és a
gépjárműtechnikai biztositás önállóvá vilása jelztk is a hadműveleti hadtápelmélet 1ej,
lesztésének szűk§égességét,de az ellenforradalom közbejöne a feladat megoldását idóben elodázza. Annyit azonban tisztáznak, hogy a megnövekedett feladatok végrehajtá,
sának érdekében tovább kell növelni a hadsereghadtáp állományát, A tömegsérülési
gócok felszámolása a hadsereghadtáp feladata, ezért annak állományába erre a feladatra
hivatott ,,kiilönleges rendeltetésű egészségügyi zászlóallak"-at szerveznek.

I. Az 19r7-1980-ig tervdí idí:zak.,

A hadműveleti hadtápelméIet fejlódése szempontjából két ,,részidószak" határol
ható el. Az első részidószak 1961-ig tert, amely a hadtápbiztosítás szinte minden kérdé
sére kiterjedő változások elrnéIeti kidolgozása fémjelez. A második részidószak 196i-tól
napjainkig is tart, melynek lényeges jcgyc a kialakított hadtápbiztosítási rendszcr és
összetevóinek tökéletesítésétcólzó elméleti tevékenység,
Az elmélet továbbfejlesztésében a rudomáoyos gényű adaptáció mellett egyfe
nagyobb szerepet kap a gyakorlatok tapasztalatainak fe]használása és az önálló tudományos munka,

Az

1957-196' ldzüti |^zidíJzaÉ

A tudományos munka objektív és szubjektív feltételeinek

kialakitá§a meilett a had-

múveleti hadtápelmélet fejlesztését szükségesséteszikl
- az atomfegyver a]kalmazásával folytatott hadsereg hadmúveletról kialakított
elméleti tételek;

-

MN újraszervezóse során a két haderónem sergtesteinek létrejötte;
a hadsereghadtáp,elmélet oktatásának beindítása a ZMKA-n.

az

Az elméleti munka elótt álló egyik új feladat volt a Szovjetunióból érkezó hadműveleti (HDS) hadtáp tanany4gok, dokumentumok tudományos |genyű adaptilásával
kidolgozni az oktatás beinditásához és a tisztek, törzsek felkészítéséhezszükséges hadsef€hadtáp tananyagot. Az első kidolgozások a ,,TECHMINIMUM a hadtáptisztek
szimárt' c. any4g, va]amiot a SZU hadtápakadémiáján készitett jegyzetek aJapján
készültek és azok még az NHH elméletét és gyakorlatát tiikrözték,

.

A

badslrtghadtápra

-

all,ományába nwszámú, önálló

sé8) tartozott;
71

ebben

az

időszakban

az ult a jclhnzí, bc,g:

(nem integrált) hadtápszervezet (140-1)0 e8y-

- mind az any4gr alap, mind a kórházalap vőúthoz kötött, vasútla települ. Áttcle,
püIése fiiggön a vasút helyreállítás ütemétól. Az anyagi alap á]taIhban a hadművelet

végén,több napot igénybevéve települt át;

-

a raktárakban tárolt any4g igen nagy mennyiségíívolt (kb, 17 000 t) és többszö
meghaladta
rösen
a gépkocsi száütókapacitást, Ez a hadművelet idószakában nagy öoállóságot biztosított a hadsereg részéreés nem volt szükség a fronttóI töfténő fendszeres,
naPi utánsZállításra;
a csapatokhoz való any4gszáütasban fontos szerepe van a vasútnak, szeleskö,
njcn alkalmazzák a ha,-Josztályrakrarak közelebcn lcte(ítelr K,A-okar:
- a hadsereg közlekedési hálózata vaasútvona]ból és gópkocsi útvonalakból tevó,
dött össze;
- a hadsereg hadtápt4gozat szerepe az egészségügyi biztosításban az 1 hónapon
(Zl napon) betül gyógyulók gyógykezelése, az atomcsapások következményeinek íel
számolása, a sebesültek hátraszállítása és egyéb speciáüs feladatok ellátása volt. Ennek
érdekébena hadsereg nagyszámú, különféIe típusúkórházzal, különleges rendeltetósú
egeszségügyi zit:szlóaljakkal és más egészségügyi szervezetekkel rendelkezett;

-

-

a kgyverzct, a gépjármúvek és más technikai, valamint a ruh2at és vonatany€
javitásában a hadsereg felaclata a közép és nagy kapacitású javítóműhelyek ílltak rendelkeze.re;
a hadsereghadtáp fontos szerepet tölt be a helyszíni beszerzésben, a zsákmánybegyújtésben, a hadifoglyok hátraszálLtásában és ellátásában, a helyi lakosság harci öve,
zetból történó elszállításában;
a lradsereghadtíp feladatát képezte a csapatok és a személyi utánpótlás szállításának vezetése, végrehajtása a hadsereg vasúti körletében és közúrtjain.

-

A raÉlta,atrlmfq4llu íi)nepe: rutgjtln!.v, a csapatok korszerú technikai eszközókkel
való ellátása, jelentős gépesítésemegváJtoztatta a hadmúveletek jellegét, méreteit, leíoly,
tatásának módját, Mindezek új kórüJményeket hoztak lótre a hadsereghadtáp működé
sében és eróteljesen kbóvítették a lradtápfeladatok volumenét, a lradtáp múködési területét, a feladatok megoldására rendelkezésre áIló idót pcdig jclcntósen beszúkítették,
A levezetett gyakotlatok tapasztelatai cgyértelmúen iga"olták, hogy a nehézkes,
vasírthoz és helyhez kötött, tulsfuosan felduzzasztott hadsereghadtáp nem képes a n4gy
ütemű, manóverezó hadmííveletben a csapatok követésére és a {olyamatos hadtápbizto,
sítás megvalósítására, Ugyanakkor az is bizonyítást nyert, hogy a hadmúveletek sikere
egyrc inkább fügJ az anyagi biztosítottságtól, az elleoség pedig egyre nagyobb lehetó,
séggel rendelkezik a hadmúveleti hadtáp munkájának bénításához, a szállítások - főleg a
vasúti szállítás - hosszabb idóre szó1 akadáJyozásához. A hadserepJ következó hadmúveIetének hadmúveleti szünet néIküli mcgkczdése hangsúlyozottao kóvetelte meg a lredtápbiztosítás folyamatossfuának fenntartását.
Alapvetó feiadat volt tehát a hadsereghadtáp mozgékonnyá tétele és múködé§i
rendjének olyan kia]akítása, ami biztosítja a csapatok folyamatos hadtípbiztosítását. A
feladat végrehajtásához szükségessé vált a hadsereg hadtáptagozat helyének, szerepének
újraé*ékelése
és ez alapján szervezetének és múködési mechanizmusának újrafogalmazása. A feladat megoldása érdekében a ZMKA Tudományos Tanácsa oapirend.c tüzte a
hadsereghadtáp korszerúsítésénektémakörét, amit 1960 máfciusában a hadtáptanszék
vezetójének tanulmánya alapján vitatott meg. Ugyancsak e témában az MNHF törzs
ÖT<-nuk több tanulmányi jelent meg a HONVEDELEM

ha§ábjain-

A

,

ba.dseregbadtip horuerűritéúuelLapcsolatban ALlolgozxt

jatlaialohban

rögzitették:

az anyagj biztosítá§ban a hadsereghadtáp feladatát módosítani nem kell, de a
rakrátakban tárolandó anyag mennyiségétjelentósen csók}enteni célszetű, Ezért javasoIták az anyagt készletek kiszabatainak felüvizsgálatát is;
- a technikai biztosításban a hadsereghadtáp feladatainak jelentős csökkentése
szükséges. Ennek érdekében a munkaigényes, hosszabb idót igénylő ja,litisokat u elöirjtrí6 fíont lagozat vw a közponüadtáp végezze. A gépjlLtmű-technikai biztositásban a
hadsereghadtíp feIad,atát a harckocsik és gépkocsik vontatsár4 összegyűjtésére, valamint a munkaigényesebb kisjavítások és a kózépjavítások végrehajtására javasolják csökkenteni;

-

az egészségügyi bizto§ításon belül a 8yógyító-kiúító rendszeren jelentós változtatá§t taftanak indokoltnak. Javasol1ik a hátruzűtisi íeladatok megtartása mellett a
gyógykezelés feladatainak átadá§át a fronthadtápnak (központhadtápnak). Továbbá a
hadsereghadtápban biztositani azt, hogy legyen lehetósége a hadosztályok egeszségügyi
megerósítéséreolyan céllal, hogy a csapattagozatban az életmentó beavatkozásokat el
tudják végezni, illerve a tömegsérüIési gócokhoz egészségügyi eróket tudjanak telepí,
teni, A séíültekés betegek hátrasziűtlsa a hadosztályoktól, a hadsereg szervezésével
közvedenül az dó\árő kófházaiba történjen;

- a vasúti hadsereg hadtápt4gozatból yd.ő kikapcsolása miatt a hadsereghadtáp
feladarar a közúü bizrosttasra csökkenteni;
- az ín, egyéb feladatok egy részébenjelentósebb csókkentést pl. zsáknlnygyíjtés, helyszíni beszerzés; más részének megszúntetését javasoljá:k pl.: lakosság kiüdtése,
csapatok és személyi utánpótlás szlűtása, badífog|yok hátraszáütása stb.
b)

A

szenleuti nódositjyAÉal kapclolatban:

A hadsereg tagozat átértékelt szerepének való megfelelés szükségessé teszi a hadsereghadtáp jelentós szervezeti módosítását, mindenekelőtt a gépesítésfokának továbbnövelését, a mozgékonysitg maximlá]is biztosításának szem elótt tartásával.

Ezért l<tdolgozzik:
- az Aayagj Alap átszervezését Mozgő Anyagj Alappá.
A raktárakban tárolt 17 000 t any€ot 3500 t,ra csökkentik, megszüntetik a több
raktár rendszen, A gépkocsi- és izemanyag-szá)lito zászlő jakkzpacítisát úgy növe|ik,
hogy a raktárak anyagát egyidejűleg emelni tu dják. Szotgalmazzák

a

hadsereghadtápban

a légi szá.llítás lehetóségének megtefemtését. Javasolják, hogy izema\ya;; szlűilslra
tehergépkocsikat a)kd,mazzanak, mert í8y az ok más anyagok szjűtásfua ís alka],-

mazhatók;
- a javítómúhelyeket megszüntetik, a múszaki, vegyi és híradóanyag javítómúhe,
lyek kis kapacitással beépülnek az adott raktár á.llományába, továbbá harckocsi és gépkocsi vontató-javító zászlóaljakat hoznak létre;
- a kírháaak és a kiilönleges rendeltetésúegészsegügyi zászlóallak helyett önátló
egeszségügyi oszt4gokat szerveznek. Mennyisegük megiüapitásánil, abból indulnak ki,
hogy minden hadosztályra 2-2 öniűő egészségúgyiosztag jusson. A sebesültszállító
gépkoc,iszázad kapacirásár növelik;
- az út-hídépítóés útforgalmi alegységeket integrált szervezetű közúti komendánsegységekbe vonják össze;
,76

- a zslkmáírygyűjtő aiegységeket megszüntetik.
A szervezeti változtatások eredményeként a hadtápszervezetek

számát mintegy

40-r0-re csöRentik. Mozgékonyságukat jelentősen növelik.

c) A javasolt korszerúsítés keretében új tételeket foga.lmaznak meg a hadtápbiztositás megszervezésének elvi kétdéseiben is. Ilyenek pl.:
- a támadás gyors üteméból eredően a hadtápkörlet kijelölése nem ce.Iszerú;

- a támadá§i sáv szélessége,a hadosztályok irányok szerinü tevékenysége, a várható hadszíntéradottsdai szükségessé teszik a hadtápbiztosítás irányok szerinti szervezését;

-

újszerűen fogalmazzik meg a hadsereghadtáP felépítésétés hadmúvelet alatti

áttelePíté§ét;

- a mozgó nyagj alap résáeg rendeltetése nem az anyag kózelítése a c'sapatokhoz,
hanem a másik irányban tevékenykedó csapatok any€i biztosítá§a;
- a hadseregen belül az anyagt eszkózök szállításának fő eszköze a gépkocsi, A
MAA (MAAR) telepítésévelés áttelepitésének rendjével bizto§ítani kell a szállító gépkocsikkal a napi egy forduló meglétét, Kezdetben lehetségesnek tartották a MAA
(MAAR) naponkénti áttelepítését és rövid megállásokból való múködését. Ezt a tételt
késóbb pontósítottak, mivel a nagy mennyiségú anyagellátási feladat a 8-10 óra idótar,
tamot igénybe vevő ánelepítés naponkénti yégreh4ti§^t nem tette lehetővé;
- meglogdmazzik az egészségügyio§zt€ok alkalmazásínak és az egeszségűgyi
kiüdtés szervezésének módját. Egészségügyi osztagok egy részétaz elsó lépcsóben levó
hadosztáLlyok differenciált m€erósítésére, a többit pedig egeszségügyi tartalékban,
manőverre kész áIlapotban elhelyezve céIszeű a]kdmazni. A hadosztályok által telepített, §érültekkel és betegekkel letefbelt egészsé8ü8yioszugok irányilását a hadsereg
vegye vissza, majd felszabadításuk után az EÜT-ba vonja be. vagy más hadosztály meg-

erósítésérerendelheti;

-

megíogaJ,mazista került, hogy a hadsereg raktári készleteinek jelentós Csökke-

nése miatt meg§zűnt a hadsereg any4gi ön á]lósary:a, ezéítaz elöIlárőlak

az eIőző gyakor,

lattól elteóeo ütemesebben kell részt vennie a hadsereg ellátásában. Ami azt jelenti,
hogy a harc szempontjábóI fontos anyagokat naponta kell kiszáütani a hadsereghez, A
kiszlíllítandó any4g mennyiségét és összetételét pedig a hadsereg konkrét szükségletéből
kiindulva kell meghatározni a MAA leterhelésének elkerúlése érdekében;
- a hadtápbiztosítás megtervezésére rendelkezésre álló idó beszűkülése miatt javasolják a,,hadtáp megszervezé§ének és munkájának terve" c. okmány jelentós egyszeósi
tését,a szakmai tervek önálló okmányként való kidolgozását.

A

l2óíta7azaías badnűlelxi badtáp létrehozása:

Á 6O-a5 évek elején a VSZ-ben tömörült tagallamok több együttmúködési gyakorlatot folytattak le. Ezen gyakorlatok tapuztalatu alapján alakult ki az a felismerés, hogy
az MN viszonylatában ki keü a.Iakítani az elvonuló szárazfoldi h adeíő frz??t Jzintű badtáp,
biztosítását megvaló sitó emzeti ba.ltáPlí. U5yanis nem valósítható meg az eddig vallott
azon nézet, mely szerint a m4gyar elvonuló szárazföldi eróket (öfn, HDS-et), azonnal a
front veszi ellátásba, mivel a szövetséges fronthadtáp a leglobb esetben is csak a hadsereg elsó támadó hadműveletének végérelesz kész ezen feladat áweteJére, A,DLNA"
gyakoljlt (t96z. ápiü' éftékelé§e során GRECSKo marsall, a VSZ EFE fóparancsnoka többek között ezeket mondotta:

,, . . , szüksége§§é vaik a nemzeti anyagtaftalékok és hadtápegységek, intézetek kölcsönös átalárendelése. A VKF-ök a gyakorlat tapa§ztalatai alápján tegyék meg a szüksé,
ges.gyakorlati intézkedéseket." Ezek után indult be az elméleti kutatómunka a szükséges
hadtáperók és eszközök meghatározására, létrehozásuk, feladataik, múködéi rendjűk és
vezetésük kidolgozására, A feladat megoldásában a fronthadtápot vették alapul, az eredmány azonban nemzeti jellegúnek nyilváníüató, A feladat megoldásaként létrehozták a
HM Elóretott Hadtápot, á.llományába: Any4gr alap; Kódraz alipi vasúti dandfu; Közúti
dandár, javítóüzemek. Ezek teljes egeszében ,,M" útján alakulnak meg; nem mozgékony, hanem vasútra telcpüló szervezetek voltak. Vezetésükre
esetén az MNHF'M"
ség és más fónökségek áJlományábót megalakuló Tábori Hadtápfőnóksóget terveztek
létrehozni, Az a]ka]mazis rendjére vonatkozó elképzelésaz volt, hogy a HM elóretolt
Hadtáp a hadsereg elsó hadmúveletébenönállóan, nemzeti irányítással múködik, a hadsereg második hadműveletében pedig a íronthadtáp részeként, fiont alárendeltségben
tevékenykedik. Alapvctó feladatát a magyar elvonuló szfuazfóIdi haderó frontszintű
ha,]tápbiztosítása képezte, de íeladatokat látott volna el a felvonuló szöyetseses csapatok anyagl, egészségügyi biztosításában is, A lrárom részlegben, egymá§tóI 30-40 km-re
települó HMEAA-on 3-' harci napra elegendő anyagi készleteket terveztek létrehozni,
Az elvonu]ó szf. haderó összesen 8-12 napi any€l készlettel íendelkezett, ami egy had,
művelet szükségletét bizto§ította. A HM előretolt Hadtáp létrehozásával a 60,as évek
közepére kialakult az MN-ben a kótt€ozatos hadrnűveleti hadtáp,

A báború lczdeti idő:za.k badiálláihalásaiuA
Az 1960-ban kiadott harcászati szabllyzat,

t'elláú,w !.r

a klrűl

megalű:a:

valamint a háboru jellegeróI vallon

nózetek alapján rendkívül fontos szerepet kap a háborír kezdetj idószaka. Hadtápbizto
sítás szempontjából ez elsósotban a hadmúveleti hadtápot érintette, Ezek olyan kérdé,

sck megolJj.ár terrek tzükrcgcsse. minl:

- a hadműveleü hadtáp készenlétének megkívánt foka és ,,Manek problémaköre,
figyelembe véve az MN,nek a várható hadszíntéreo elfoglalt helyzetét;

- kidolgozoi a hadsereg és HM Tábori Hadtáp cllátási
_
lódásának idószükségletét, lehetséges módjait;
, mikóppen oldható meg a lrarctevékcnységet folytató

rendszcrbe való bekapcsocsapatok hadtápbiztosítása

a hadsereg és a HM tábori hadtáp múködóképességónek elérésérgstb,

A

feladat megoldásában n4gy segítségetadott M, P. Milovszkij vezérezredes e kér-

déskört is magába foglaló előal]ása, |962 tavuzán.

Az elrnéleti munka credményeként rögzítésre került:

- az öfn. hadseregnek az állandó hárckészültség idószakíban rendelkeznic kell
hadtápszervezeteinek mintegy r00/0-áva];

-

a

a

hadsereg hadtáp ,,M"-át úgy kell elókészíteni, hogy az alapvető szervezetek egy

nap alatt megalakuljanak;

_ - a gépkocsi száütó zászlóaljak minden egyes külön-külön megalakuló csoportját
alegységbe kell szervezni és felkésziteni a részenkénti alkalmazásra is;

.ból -

a csapatoknáI növelni kell az. anyagi készletek mennyiségét, íóleg hajtóaoyagok,
úgy, hogy azok a VÁK,ekbe (ölr-ekbe) érkezve renáekézzenek a mozgókéizle-

rekkcll
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- valószínú, hogy a hadsereghadtáp feltöltedensége következtében a hadtápbizto
sitás feladatainak nagyobb része a csapaüadtápra fog hárulni, A csapatok fó any4gr forrása központhadtápnak a várható hadmúveleti irányokban levó raktáraiban tárolt készletek lesznck, amelyeket idóben meg kell alakítani, Célszerúncktaltják a határmenti
körzetekben az öfn, HDS. részéremintegy 2-3 napí ettyag, készletet felhalmozni;
a mélységben levó csapatok elórevonási útvona]ain létre ke]l bozni a hajtóalyag-

-

feltóltés lehetőségeit a kózponthadtáp eszközeivel;
- íel kell készülni arra, hogy a központi és s területi polgári kórházak n4gyszámú

polgári §éfúltt€l való terhelésük miatt csak részben vehetők igénybe a csapatok sériiltjei

nek

ellátására

Ezek az elvi megállapítások jóI szolgált& a részfeladatok kimunkálását és felhívták
a figyelmet arra, hogy a hadmúveleti hadtápban fontos szerepe van a békeáIlapotról a
lráborus állapotra való áttérés megtervezésének és végrehajtásának,
Új,fllad.,,lí

a uhltacsapatol

bddtápbiztl.1íJára:

A rakétacsapatok megjelenése tcljesen új feladat elé;állította a hadtápot, valamint

a

hadsereghadtápban új végrehaltó §zefvezet - kezdetben a rakéta táloló osztály, majd
1963,tól a HMRTB,ok létrehozását eredményezte. Az MRTB,okat I977-1g a hadtápszeryezetek kózé sorolták, de az FVSZF aiárendeltslégébe tartoztak. Az elméleti munka
leladata volt a rakérac§apatok hadtápbiztosításának kidolgozása, az MRTB-ok településének, manóverének, a rakéták szállitislthoz szükséges útvonalak követelményeinek és
biztosításának, a rakéta-izeínaí\y^8ellátás rendjéhez a kidolgozás a m4gyar sajátosságok
figyclemebevctelcveI.

A buli

llgtédtlni rapatoA hdm.,i lJadíáPinról:

A korabeli irodalmak az OLP hadtápját a hadseregtípusú hadtápkategóriába sorolták, azonban annak teljes kiépítésérenem kenilt sor. A kérdésselfoglalkozők ana a
következtetésre jutottak, ho8y figyelcmbc véve az orsz€ tenileti n€yságát a központhadtáp bázisainak és az OLP csapatainak diszlokációlát, várható alkaLmazását nincs
szükség hadműveleti hadtáp létrehozására, hanem a csapatok hadtápbiztositisát ,,egsza
la:zos" hadtápbiztosítási rendszerben, bázis utaltsá€gal célszerúmegoldani. E rendszer
mellett korlátozott szállítási lehetóség megtetemtését szükségesnek tartották, de késóbb
ezt is elvonták. Az OLP. késóbb a HLEHDS parancsnoksag hadtaptörzs munkájának
sajátos kérdései,valamint belépó új csapatok hadápbiztosítása elméleti és gyakorlati
kérdéseinek kidotgozása alkották az elméleti kutatómunka feladatait.
A hadmúveleti hadtápelmélet fejlesztésében elért eredményeket a ZMKA-n, illetve
az MNHF,ségen a ZMKÁ részérekidolgozott tanany€ok nyomon követték, Az eredmények ósszefoglalását adja a szu-ban kiadott HADMÚVELETI HADTÁP UTASÍ,
TAS, mely nálunk csak korlátozott hzzáíérhetőséggelállt rendelkezósre, kiadásra nem
került. Az említett utasitás 9, pontjában új fogalomként, először jelenik íne1ll badíáf,
biztalítál {ogalma a hadmúveleti hadtápra vonatkoztatva. (M. P, MILoVSZKIJ vezds,
egyik elóadásában is alkalmazta már a hadtápbiztositás íoga)nát.)
A hadtápbiztosítás fogalmánirk pontos megbatáíozása n4gymértékben elósegitette
az elméleti kutatómunkát.
A HMAA múködésével kapcsolatos elméleti ismereteket fogla\la össze az 1)63
ban kiaclott ,,f]tasítás a MAA működésére" c. okmány,

Az 1917,tőI1961-ig terjedó idószakban a hadműveleti hadtápban végrehajtott vál,
toztatá§ok, fejlesztések eredményekéntkialall t a kor§zerű hadmúvelet követelményei
nek megfelelő hadúpelmelet és szervezeti, múködési rendszer,
2.

A

badnűueleti hadtápelnélet í€jlíd,lse

196rlíl:

Ezen időszakban az elrnéleti kutatómunka feladatát a kialakított hadtápbiztosítási
rendszer hatékonyságának, megbízható működésének tókeletesítése képezte. Az e]rnéleti munka a vezetés részérőI írányitottan fóleg a gyakorlatok tapöztalatainak tudományos igényúfeldolgozásából medti a kiinduló alapokat.

A hadtápelméleti kutatómunka fó feladat át képezte a fegyveres erók fejlesztésének
é§ a §ere8testek várható alkalmazásukra va.ló felkészítéselméleti mega.Iapozása érdekében a hadtápbiztosítás szükségleteinek reáüs felméÉse,a szükségletek megbízható kielégítését8arantáló feltételek megfogalmazása, a hadtápszervezetek feladatnak való megfelelés szerinti fejlesztése, a hatékonyabb műkódés módszereinek és a hadtápvezetés tökéletesítésétszolg|áló feltételek kidolgozása,

A feladatokat az MNVK hltatási témái keretében, a távlati prognózis tervek alapján összehangoltan va-lósítják meg, Az elméleti munka művelését n€yméftékben s€ítik
eló a SZU,ból érkező hadmúveleti hadtáp téniqú tankönyvek, kiilönféle utasítások,
amelyeket leforditanak és a magyar sajátossfuokkal kiegészíwe kiadnak. Az elméIeti
kutatómunka jelentós fellendülését eredményezte az 1963-ban beinduló tudományos
képzés.A hadtápot érintóen kidolgozott kandidátu§i disszertációk szinte mindegyike a
hadműveleti hadtápból medtette témáját,

A gyakorlatok tapőztalatai egyértelműen bizonyítják, hogy a korsszeó fegyverek,
fegyverrendszerek eííektivitása egyre jobban függ a hadtápbiztosítástóI. A csapatok
gépesítésénekjelentős mértéhínövekedése, új fegyverekkel, fegyverrendszerekkel való
ellátásuk fokozzák a hadmúveleti hadtíppal szembeni kóvetelményeket is, íőIeg az
anyagi biztosítás és ezen belül a száütások terén. A hadsereg hadmúvelet anyagszükséglete jelentósen növekszik, kiilónösen m4gas a lószerfelhasznllls u atomfegyver dkalmazása nelkiil folytatott hadmúveletben. Az atomfegyver alka.lmazása nélkiil folytatott
támadó hadmúvelet anyagleIhaszúiása eléri a 70 000-80 000 tonnát, amjbőI a \őszer
40 000-48 000 tonnát, ahqtóanyag 20 000-30 000 tonnát képvisel, Á lószefelhasználás egym4ga tóbb mint a óO-as évek elején a támadó hadmúvelet össz anyagíelhasználása
volt, Az ellenség védelmének áttötésekor egyeden napon a lőszerfogyasztás meghaladhatja a 10 000 tonnát. Azt is mondhatjlft, hogy a l,íszetrel és a hajtóanJagqal valő elhtoUwg cnh úzonyt be|olyánli talező,i uált.
Ezekbó] kiindulva a hadműveleti hadtípelrnelet fejlesztése során a figyelmet a
következő kérdósek megoldására összpontosítják:

-

a hadsereg és a

HM elóretolt hadtáp

szervezetei mozgékonyságinak, teljesítmé-

nyének összhangba hozása a kóvetelményekkel;
- az irányokban való hadtápbiztosítás feltételeinek javítása;
, a hadtápszervezetek műkódési elveinek, módszereinek tökáetesítése, a haté,
konyság fokozása követelményéból Kindulva;
- a hadmúveletekben kia.lakítaodó hadtápbiztosítá§i rendszer eletképességének
oövelése;

-

80

a hadtápvezetés tökélete§íté§ének feladatai.

A

szervezeti továbbíejlesztéssel kapcsolatban javaslatokat dolgoztak ki. Így többek

között:

- a HMAA

továbbfejlesztésére HMB-á és egyben alegységei további integrálására;
önvédelmi és mentesítő képességenek nóvelésére, a raktárak szervezeti korszerúsítésére,
a megoszthatóság feltételeinek ;avítás céljából;

-

a

HDS hk.

és gk. vontató-javítő zászlóaljak átszervezésére űgy, hogy az

it|a-

nyokba való alkalmazáskor a szervezeteket ne kelljen megbontani;
- a HDS íegyverzeti javítóműhely újbóli rendszerbe áütására;

- a HM Elóretolt Anyagí ap átszewezésére a fronüadtáp mint|4/ua. Egy mozgékonyabb elóretolt bázis (TEB) és egy továbbrra is vasúton települó mög.öttes bázis
(TMB)

l

Iénehoz,ására, egyben anyagr készleteik növelésére a hadsereg második hadmű-

veleti any4gi biztosítása érdekében;

- a HM

elóretolt kó rhiaalap átszemezésére mozg&ony kórházbázisokkí (á. 6000
kórhtr;i igy), valamint a többprofiIú kórházak számának növelésére stb.

A 70-es évek második felében mindinkább bizonyítást nyert, hogy a hadsereg hadrápjának egyre n4gyobb szerepet kell kapnia a csapatok gyors és tömeges feltöltésében.
Eiért ahqtóanyag tömeges feltöltéséhez szükséges technikai eszközökeet a HDS MB,
náI javasolják létrehozni. Továbbá szükségesnek látjá& a HDS MB olyan irányú fejlesztését,hogy képes legyen a HDS állományába kerüló csapatrepülők anyagi biztositá
sára is.

Az irányokban vd,ő

anyagi biztosítás érdekében vizsgá)at tárgyává tették áz öfn.

HDS-nél a két MB létrehozásának kérdését,melynek célszerűségéta gyakorlat nem
zolta.

iga-

A korszerú hadmúvelet elvei

konnyá úlása

és jellemzói, valamint a hadműveleü hadtáp mozgéaIapján feltárjá_k a hadtáp manőver újszerúkérdéseités felhívjuk a figyel-

met a manóveffe való állandó készenlét fontoss@u4 az e\őrclítir szerepére-

Az any4gi biztosítás rendszerének fejlesztésében a fő törekvés az ellátás ütemének
növelése, a rakodási munkák csókkentése. Megvalósításában különleges szerepet fulai
donítanak a hadműveleti hadtápnak pl.: a ellátásí egységkészletek, egységrakományok
kialakítísában, komplettek létrehozásában, irány (tipus) száűtmányok\<d,aátásában, a
gépi rakodás ,r.*.iéréb.n és feltételeinek létfehozásltban. Úgy ítéIik meg, hogy azon
anydéleségek komplettírozás4 készletezése, amelyeket az ipar nem képes megoldani,
í{leg a hadmúveleti hadtáp - elsósorban az MN Tábori Hadtap - feladata. A ,TRANZIT" gyakorIatok keretében kísérleteket folytattak élelem, ruházat, egeszségügyi anya,
gok, páncéIos- és gépjármű javitóanyag készletezésérestb. Ezen szolgilaútgak azóta
jelentós eredményeket értek el a komplettek, egysegkészletek kialakításában, az e]látás
feltételeinek javltásáb an. Hangsíllyozzák a hadműveleti hadtáp szerepét az anyagszáhtmányok olyan összeállításában, ami lehetóvé teszi a közbeesó tagozatok kihagyásbtd,
közvetlenül az egységekig, alegységekig tórtélő sziűtist ,lalamint megkönnyíti az elöl,
jfuő sziűtőeszkőzein étkező sziűtmányok tralzitálását. A gyakorlatok tapalzt^|^tu
alapján javőlatokat dolgoznak ki az MN Tábori Hadtáp MögóttesBázisáoak megszüntetéséfeés helyette a TEB fejlesztésére.

A sz:íllitandó anyag nw mennyisége miatt újszerú elméleti megközelítésben fogIalkoznak az nyag átadás-átvétel szervezésével, any4gátadó helyek munkájával, továbbá
a száütások hadmúveleti napon belüli ütemezésével. Megfogalnazzitk, hogy a harcban
levő hadosztáüyokhoz a hadtápbiztosítási tervben előirányzott any€ot

ll

kell szállítani
8]

napi 1 2 ütemben, amelyen belül a főütem a napvégi szállítás. Hangsúlyozzák a harc

clótti készletképzéshelyes megállapítasat é5 az anyryl megcro\1|és fontossfuát,

A határmenti ellátópontok, decentrumok

kialakulása a polgári vállalatok eüátására

való bekapcsolása lehetóvé tette a hadmúveleti készletek tartalékolását és szúkségessé
tette az elsó hadművelet kezdetén történő anyagi biztosítás új rendjének kidolgozását.
Elmóleti kutatómunkát folytatnak a lradsereg második hadmúvelet anyagi biztosírása
témakörében.
A technikai biztosítás problémakörén belüI az elmóleti munka íó íigyelmc a javítási

szükségletek és a javitókapacitás összhangjának v'lzsga|atára összpontosult,
Az egészségügyi biztosítás terén több olyan szeryezei valtozas történt, ami az
elmélct fejlesztését, az új szemezet múködési elveinek kidolgozísát tette szükségessé,
Többek közön ki kellctt dolgozni:
-- a vegyes kórházalapok (bázisok) alkalrn azásá,l történő gyógyító-kiüdtó biztosítás rendjét;
a kialakított Tábori kórházbázisok alkalmazását, működését hadmúveletekbco,
A közlekedési biztosítás az MN hadtápján belül a legfiatalabb biztosítási ág, ezért
elméleti megalapozása lagytészt ezen idószakban történt, Az elméleti kutatómunkíban
fó frgyelmet a közlekedé§i biztosítás Pootos meghatározása, a feladatok konkét fe]tárására és a száűtási ágazatok komplex alkalmazására, valamint a takodás gépesítésérefor
ditották.
A hadtápvezetés tökélctesítése az elmóleti kutatómunka fontos terüIete volt. Velamennyi szerzó az elórelépés leltételeit a hadművelcti hadtápban a kövctkezókben látja:
- a hadtápvezetós további centraiizációja;
_ - a vezetési lépcsók csókkcntése érdekében a hadtápszervezetek összfcgvernemi

elvek szerinti centraltzációja;

-

a hadtápvezetés gépesítése,jól alkalmazható gépi programok kidolgozása.

A lradsereg hadtáptörzs temező'szcryező munkájában újszerútartalmi és forrnai
megoldások kidolgozását tette szüksógessé a 60-as évek második felében az ún. ,,kettős
tervezés", valamint a hadsereg koalíciós összetétele esetén történó tewezés problóma,
köre.

Az MN Tábori Hadtápfónökség létrehozása után az elméleti munka feladatát
képezte a ráháruló vezetési feladatok megfogalmazása, munkamódszerének, információs kapcsolatainak stb. kidolgozása. A levezetctt gyakorlatok tapasztalatai és a HM
1974,ben kiadott 01. sz. parancsa alapján formáiódott a Tábori Hadtápfónóksóg tervező-szenéző munkájának tartálma. A kezdcti elképzeléseketpontosítják és megfogalmazzák, hogy az MN Tábori Hadtápíónökség a front egységes hadtápbiztositási terve,
valamint az MNHF intézkedése (MNVKF hadtápdirektíva kivonata) alapján ,,Alkalma,
zási terv'|et dolgoz ki ez e]]áti$ába, tartozó hadscreg és más csapatok biztosításáva.l kapcsolatos feladatok végrehajtására; terveziszervezi saját csapatainak hadápbizto§itísát,
amire tervet kószít. A hadsereg részéreún. ,,titlékoztató{ ad kt, amelyben a hadtápbizto,
sítás rendjét közJi.
Az EFE törzs 1969,ben történó megalakulása után fellendül a kutatómunka a koa-

üciós összetételú csapatcsopoItosítások hadtápbiztosítási kérdéseinek részletesebb
kimunkálására. Ez a kérdés tenilet a hadászati hadtápon kívül a hadmúveleti hadtápot
érintette. A kérdésmegoldását szolgáló elméleti munkábao éppen ezétt fő|eg az
MNHF-ség fejt ki figelemre méltó tevékenységet. Az MNHF-ség elvi jellegű ajánláso-

kat
te

dolgozott ki az EFE tudományos tanácsa részéreés egy sor tanulmány jelenik meg e

mával kapcsolatban

KÖZLEMÉNYEK"

a,,HoNVI]DELEM"

és a
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a

,,ZMKA

c, foJyo!ratokban, Ezenkívül kandidátusi disszertáció témájaként is
feldolgozásra kerül, Végleges megoldást az 1974-ben kiadott HM 01. sz. Parancs jelen,
tett. EZen időponttól kezdve minden hadműveleti szintú gyakorlaton, ZMKA-n kidolgozott hadműveleti feladatban szerepel a más nemzetiségúcsapatok hadtápbiztosításá,

nak kérdése,gyakran kutatísi témaként kerütt kiemeiésre, A legalapvetóbb elméleti
ismeretek és gyakorlati megoldások beépítésrekcrülnek a ZMKA elméleti rananyl-

gába is.

Az elméleti útmutatás alapján több szervezeti változtatásra került sor és új megol
dásokkal, módszerekkel bővült a hadműveleti hadtápbiztosítÁs gyakorlata, Ezeket a változásokat tüklözik a tisztek, törz§ek felkészítésérekidolgozott elméleti any4gok,
továbbá a ZMKA oktatása és tanaoyaga folyamatosan nyomon követi, azok szervesen

beépülnek az újonnan kidolgozott tananyagokba,
A jelen cikkben a hadmúveleti hadtáp elméletének fejlódését 1980,i8 foglaltam
össze, egy cikk nyújtotta lehetó§égek keretei között, íóleg a részleteket érintó teljesség
igénye nékrrl. A'fejlődés ezen a tefületen sem zárult le 1!80-ban, hanem éppen a Íelgyorsult fejlődésnek, az öndlő megoldásoknak v4gyunk a tanúi,
Fe lha.rznált iradala m :

A kidolgozáshoz több mint 60 íorrásmunkát dolgoztam fel, ezért azok téteies fel
sorolásátóI elt"knt"k, Azok megtalálhatók a ,,Honvédelem", ,,Hadtápbiztositás" ide
vonatkozó számaiban; a ZMKA tananyagaiban, a hadtápbiztosítás témáját érintő kandi
dátusi disszertációkban és az MNHF-ségen.
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