
HASZNOS TAPASZTALATOK

Az MN csopotoi hodtópbiztosítósónok
néhóny oktuólis kérdése

Dr, Lapas Mi,háLg vezérőrnagu,
a hírd,tud,olruína ok d,aktora

A vSZ Pdlitikai Tanácskozó Testületének 1987. máju§li berlini ért€-
k€zletén m€ghaítároááflr szdlr'gt§égiirlk véde]rn jel €á. EnnBlr az úgyne-
v,ezetit katona-teohnilkai oldala, arnely olyan alapvető k€irdéseket tárgyal
részlete§en, í int a f€yveres erő[< épit€s€" a fqg;,veres erők felkészíté-
se, azok allralmazása es hasonlók, fonios sz€,repet szán a i€yveres erők
hadtápbizto§ítá§i f€Ladat€Jinalr. A hadtápbiztosítris a katon€-ted}rnri|kai ol_
dal §zerv€s részdrent széIesebrb értelern]ben az (rszáE anyagi eróforrá_
sa,it i§ jelenibi. szoro§ egy§éget képez a népgazda§ág felkésáte§e és eró-
íorrásai, a feg},rrIe!:e§ erők, köztük népköztársaságunk fegyveres erói je,
lerrlegi es továb,bi fejlesztésével é§ felkesátesével, ezen belüI hadtápbiz-
tosításával, a,ínelyndk szerepe az urióbrb,i időben felértékelódödt,
Ezt abból i5 láthatju]k, hogy a VSZ honvéde]mi urrinisáeri bizott§ága e§

az EFE kgrtonai taútácsa már 1985-ben és 1986-ban külön teüraként tár-
gyalta a hadtápbiztosít,ás lejlódésével - /íejle§zt€§revel ij§§zefüggő kérdé_
seket. A hadöápbiáosításnalr a védel,rni koncepciőval összefíEgó tétele-
it l98?-berr még 6,ak ffint€t€k, 1988 őszen már Tesz]ete§ebben eletnez-
ték a var§ói Szerződés hadtáp vezető áíIlományának soro§ értelrez,letsi.

Az ernlítetlt tanác§kozásokcín, értekezletéken itárgyalt fóbb, a badtáp-
biztositás fejlődese, munkar!ód§zsrének korszerúsítesé,re irányuló tete-
lek egy dokurnentu,Tn t€O.vezebben ö§§ze§ültek Végső fotínába, melynek
címe: ,,A vsz Egye§ített Fegyvere.s lErő]r állományába t€rtozó csa]paidk
hadtápbizto§íúá§á,nak atarpjai egyűtte§ hadrnűveletei (harctevékenysége)
e§etén".

Ezen értdkezlet€n kialatkultak azok a fóbb iránydk, arTlelyek néphad-
seTegi.ink hadltápbtiztosítási rendsz€réndk jolenlegi €s jövőheni kiaüaürulá-
sánál számo btevódk ldhetndk.

Mregáua]pí,tható, hogy múrrd fontosabb §zerepe van a népgazda§á€
szervezdtei, e§zköz€i, ke§zletei es a kö?pondha,d,táp, terüIeti á ser€gtest
hadtáp együttes közij§ irán}n-llt§ági íelfl<észítesrerrek.

Védelmi szövetségúnkön belül az egye§ tagországok had§eregei ál-
talában szolo§ koncopoió, egységes rendező e],\rdk ajta,pján láltbak ndki e§
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foJytatják je]en]eg is hadtápszervezeteik korszerűsitését a központi szer-
vektól a csapatokig bezáIólag.

olyan hadtáp-szervezeték kia]akitására törekedtek. amelyek bizto-
§itják, hogy országaink és íeg;.r,eres erójnk a hábo.ú mindkét - mind
az atom. mind a hagyományas pu§ztitó eszközökk€l Vivott - változatá-
nak hadtápb Zto§ítására íelkészűljenek,

A hadtáp épit€6ét, a fejlesztest. tervezést. valamint a hadászati-had-
múVeleti és csapathadtáp kiképá§t ennek érdekében úgy kell foLytatni.
hogy a hadtáp va)amennyl tagozata készen] áIljon a harctevékenységek
eredrményes megvívásána]k hadtápbiztosítására,

Annak érdekeben. hogy e nagyvolumenú és bonyolult leladatoknak
sikelesen elegel tudjon tenni. a hadtápnak szilárd, de ruga]ma5 bizto-
sítási rend§zerreL kejl rendelkezni. amel_vet a harctevékenységek jel]e-
gének változásaival, a biztositandó c5apatok szükségleteivel összhangban
f o}yamatosan keJ1 f ejleszteni,

Mindezt aiátámasztandó. a NATO is nagy figye]met lordít a hadtáp
háborúra történő fe]ke§zjtésére. a harclevékenységek folytatása és a há-
ború kimenete]e szempontiábó1 nagJ,, szinte döntó tonto5ságot tu]ajdo-
nitanak a minden o]dalú és fo]yamatos hadtápbiziosítáSnak-

Intenziven foglalkozrrnk o]yan egységes hadtáPbiztositási rendszeI
kialakitásáVa]. amelyben a katonai es polgári Szerwek tcvékenysége a had-
tápbjztositás vá]amennyi .szférájábeLn egyeztetetten. aZ erók éS eszközök
koncentrált folhaszn ál á sával valósul meg.

Az is megállapitható azonban, hogy a VSZ országok hadseregeinek
vezetóse Sem tétlen, Tevékenységük során nagv iigyelmet forditanak a

várhat(') e]lenséges fe]készülés elemzasére. ennek megfe)elóen rendszabá-
Lyokat foganato_sitanak a hadtáp harckészúltsegenek fokozásáfa, oiyan e]-
gondo]ásokka]. hogy 1egyen képes az ellenség várat]an agressziójának
e_5etén is a c.sapatok megbizható hadtápbizto§itására, Ezzel összefügges-
ben mjnd koalíciós keretb€n. n]rind nemzeti vonat,kozásban az egye,§ ba-
ráti hadseregekne] az utóbbi idóben a hadtáp komplex fejlesztesére szá-
p665 [nnIri I Int;?kedés s7ilelel1

A hadláp szervezeti korszerúsitésnek alape]vként va]ljuk. hogy aá
a esapalok szervezeti kí)rszerúsitésével iisszhzrngban, minlegy a]á.támasz-
tandó, §zükséges 5zervezni és végfehajtani,

.Amint ezt szdvetsúgeseinkné1 is tapasztalhatjuk. a hadtáp ko.ábbi
.,bázi-§" rendSzerú szervezeteit folyamatosan rendeztük át. igy a veze-
tési fel;tételek iavitása a§ a ltidtáp szeryezetei rendeltetésének egyértel-
műbbé téte]e a,rdekében -,az elvonuló csapatoknál el]átó hadtápelóket
,.iissziegyveInemii'' jeliegú sZe.veZetckbe tömiiritve ..összfegyvernemi''
dandár, czred. zász]óa]j, század tipusú hadtápszelvezeteke1 hoztunk lét,
re.

A csapathadtápban a csapatdk korszorűsitésév e] összhangban folya-
matosan javitjuk a hadtápbiztositás feltételeit.

A hadtest hadtápszervezeteiben eLlátóe2redek. egé-szségügyi zászló_
a]]ak jeLentek meg. hogy lehetóv(. 1egyék egy 3--4 napo,s hadtesthadmú-
ve}et megvjváSát,
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Jelentő§en eróGitettük a had§ereghadtápot, képessé tett].i]k a csapa_
tok üiirnqges feltölte§ének végrehajtá§ára, megosáott irányokban tórté-
nő alkalrnazá§ára és a hadsereg 1égierő megbizható hadtápbiztositására.

. súüyának megfelelóen javítottu]k a központhadtáp t elj esitóképessé-
gét, létre,}pztu]k annark elóTBtolt lépcsójét mozgó hadtápcsapatokkai, me,-
lydk a korábbúnál job,barr megfelelnek a c,sapaiok megbízhitó hadtápbiz-
to§ításával sz€rylbeni követelménygknek, Így peldáu1 a központhadtáp elő-
retoLt lépcsóben a hadser,eg€hez ha§onló tipusú e]iátódandár került lét-
rehozá§ra, arnedy szükség e§€tén köJcsönös helyetóesi,tést is biáosií,hat.

Közlekedési c§apatainkat, ezen be]ü1 közúii komendáns és vasútj
dandárarinkat, figyelembe VéVe a Védelmi hadmúve]et során történó eset-
Iege§en felmerüló ideiglcnes területvesztés, főleg a hátországi hasonló
rende]tetesű dandáro]dka] törekszün,k kölcsönösen helyettesíthetóvé ten-
ni.

A korábbi kórházbázi,sok holyett új korszezrűsitett egészségügyi dan-
dárokat megközelítiileg azonos ágykapacitással hoztunk létre, Úgy rtcl
jük meg, hogy az egészségügyi dandárok erós Vezető szervezet. biztosit_ja az alkalrnazás szi]ár,dságáx. Ezen túlmenijen javitja hatékonyságukat.
hogy valarnennyi egészségügyi dandár korszerűsitett, tóbbprofi]ú kór_
házakkal rendeIkezik_

Megíté]ésünk szerint a2 elvégzctt szervezeti változások ajsszhangban
vannak szöVetségeseink aján]ásaival, és összességében javítják a hadtáp
VezethetÖ.ségét, mozgékonyságát, élatképességét, megkijnnyil,ik .,gyes 5zer-
vezeteink egyrnással történó c§erélhetóségét, fokozzák a hadtápszerveze-
tdk szakosodását,

Fontos terülctét képezi a hadtápbiáo§itás korsze.ű sítésén ek. fej]esz_
tesének a hadtáp lelkószitése, háborús a]ka]maziisa.

Mindenek e]őtt azt kell lehetiivé tenni, hogy biztositolt legyen a fegy-
veres erók harokészü],tsége és mozgósitá-sa a hadtáp terü]etén, figye]em-
be véve a ]ehetséges agresszor megnöVekedett lchetiiségeit. az új, váI-
tozatosabb ós Ve§zélyes forrnában végrehájtható - a hadtápot te]je§
mélységében e]órhető - csapá§ait.

Ú1 vonása e véde]rni doktrinának é.s ebbót adridóan a Védelmi harc-
tevék€nységnek. hogy a mélységben ]eVó seregtest és központi had,láp-
szervezetek a korábbiná1 gyajkrabban érhetilk az el]cr§ég nagypontos§á-
gú fegyv,errend§zereindk csapásai, megnöve]t, hatású fegyve.ei, melyet
,,a másodirk lópcsók elleni harc" koncepciója is motivál t!s, amely a had-
tápbiztositás hadszíntéren ]evő (remei, az üzemek, a kommunikáció, a
Íontos hadtápcsot-nóponti raktárak é.s a mélységbr.n elhelyezkedő hadtáp_
egységek települósi kirrúetek ellen i]rányutrhatnak.

_ Hogy ilyen körülmé,nydk között is megbízhatóan 1udjon múködni,
a hadtápot a megfelelő biztosjtottság figyelembevéte]ével, az.]Iszág ]e-
hető§égeire tárnaszkodva k€,ll ópiteni, készleteit létreho?n,i, szervezeteit
felkészíteni és fo}yarnatosan korszerűsileni, e]rlátási renljzerét tökélete-
síteni a,s mindezdk érdekóben a hadtáp vezetesét, irányitáSát javítani.

Mind a NATo-nál, mLind a VSZ tagországcrknál abból a szánnvetése-
ken alapul(i kóvetelményból indu]nak ki, hogy az egyes országok had-
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seregei - lehet<iseg szerrint - mintegy háro,mrhavi átlagos harci iogya§z-
tá§t bÁzto§itó keszleteldkdl rende]ikezzendk béíkoidóben, amely biztositja
a h,adiiipar fejüóde§éig az elllátás autonornúáját.

Ezt az elvet kóvetjük nÁphadsere€ünk hadtápjában i§.

Nem naind€y azonban, hogy ezen eszközókEt - az adott or§zág
fegyveres erói, így haáürkban - a néphad§ereg tárolja, fri§§ííii, használ-
ja fel folyarnatosan, vagy pedig a népgazda§ág vénkeringesében levő
anyagdk, rnint arni}yen például az üz€filanyag, az élelem, a gyógyszerek
és a had,tápot lli§zol€áió e§ múködtetó tech,nika,i e§zközóket, mint példá-
ul a gépi ra]kodó€§zközirlk, gépkoc§i e6 v€onparkl ru]házaü texti)ia és má_
so)r - a meg{eleió (népg]azdasá,gi) e]lláto,ttság figyelembevételével - csak
a háborút közvetlenül m€elózó irciszakban. itletve közvetlenü,l a hábo-
rú kezdetén v€,sz át az erre }íijelölt ás rögzitett népgazda§áEi szerveze_
tektól_ úgy gondoljuü<, ho8y e tére,n - eddigi kétség'kívü si,keres tevé-
kerrységünk dllenóre - továbbli kiaknázatlan lehetóégeinik vannak, fci_
l€g kö?idkedesi gépek, eszközök, egészs€ügyi ielszerelések, gyógysze-
rek és má§ anyagok anyaeii és esz]köztartalék rendszerünkbe tönténó fo-
kozatos bevonásávaI.

Megniivekedett jelentósége van az or§zág terűletén levő a,nyago,k
felhasználásána]k, az anyagi-technikai eszközölrlkel vaüó manőverezésne&
védelm,i harct€vákenység e§etén, amiko,r az ellenség időleges fölénye mi-
atrt, nagyinenn}niségű anyag es készlet megsemmisülesével kell szátnol-
nun/k. Ebból adódóan szilk§égesnek látszik az ellenséges csapásolk aióü
anyag,kivonás (széttelepités) etrveinek es gyakorlatának továb,bi kor§ze-
rűsitése, Korszerúsiteni kell töbtek közótt aá a tervezési gyakor]atot,
amely az anyagok széttelepitésgt. msreven egy-egy adott körlet fsDlasz-
nálására szoritja, Alteinativ. a feltetelezhető dtlenséges b€hatást körül-
teikintóen szárnbavevő módszerek kiala]kítá§a szli]kséges.

vala,mennyi szövetséges hádseregné]. gyakorlatLran is érvényesitik
azt az elvá, hogy a háború várat]an kitörésének tehetósége. és azon fel-
adatok múatt, merlyek€t a hadtápnak az áillandó harckészültség idci§zaká-
ban kell eüvégezni. békeidőben is szúk§éges, hogy mlilködó hadtápszer_
vezeteJ<kel rendelkezzen, Ez azt a élt is szolgálja, hogy biztosiiva l€yen
a mozgo§ítá§kor megala]kuló hadtápszervezetek idóbeni és zótkíkeníxnen-
t€s telepítÁe, feltöItese. Ezek szárnát és nagy§ágrendjét a sziikségletek
e§ lehetó'§egek szigorú ii§szevetéséve], a szervezetek működesének follya-
matos &orszerűsítésével ö§§zeiiig€ó igénydk határozzák meg.

A hadtáp vezgtő §zerv€k a rnozgósítási fel,adatok jelentós r€§"et ál-
Iarli döntÁs]nkel sza,bályozottan, az érirrtett minisáériurmo]<,kal, fólilatG
ságokkal egyeztewe, a !épg6zdasá€ iparri, közlekedesi, ta]t<tirozá§, €ész-
s€ücyi é§ rlr.ás szerr!,€zet6ilre tráLrnaszkodva oldja meg. E íeladat végTe_
tujtasát az erintett vezérlkani szeí,vekkel €yiittmúkij,dBben le}tet etrvé_
ge"'Ú.

Ennek erd€lkéb€n - n€mzsdközi.l€€ i§ elJogadott gyatkorlat - ha a
bé{iében nem élő hadüp§aenv]ezetak egy nisze népgazdasági bázison ke_
nii[ ltetrdtrozáma. Példárul, egy_€y po,l€áni gépkocsi szállító váll,alat gép-
ko§i á.li.ománya bázisán gepkocei sáIlítóe$lség Gzí§zloalj) alalkul meg.
Ez azt s€itlxeti eló, h€y a pdlgári vállalát, sz€sri,€z€t vez€tóiból, sza&-

96

U



l
l

grrt|b€TeibóI keriiúljön ki €y-€gy zászlóalú, v6gy egyéb szervezet, pl. irór_
Mz, rut}rázati vBgy éle!ínere§i üzern, ralliítárrvezetó, végfshajtó áüornányá_
nak jel€rrt& ré§ze, a §zervezet azono§ tírpu§ú gépjáEnúMeHkel, iüetve hé-
keben js haszná],ato§ má§ ielszerelésa]dkel rendelkezz€n es példáuü moz-
gositáskor a géplkoc§iMezetók sajá járínű\/iildkel vonuljanatk be.

Néphad§eregiink pdldáját .véve, ha§oni],ó megoldá§t alka!,mazunlk egyes
vasútépítő sze,rv€zetsin]k vá.llallati bázi§on törtenő rnegalakítá§ával i§. Ez
évtól nép€Bzda§ági sz€ílygzet bázisán alaikul meg az,,M".kor nép}radse-
r€ünik egyik területi üzerna,nyagra,lctára is. 

"A, 
j,iirvóben e rgndszert a köz-

ldkedé§i e§ egyéb szerx/ezetéknéI további eg€§zse€ügyi szervezzeteinl<nél
üzSgáIjuk kiterjeszteni,

A gazdasági éleib€n vÉglbernenő íoflyannatok, a íinarrszírozási kérdé_
sdlr egyre növek\ró §z€relt€ arra ké§zt€ti a v€zetést, hogy a továbbiakban
kijolültekintóbberr ke1,I sz€rvezni és m€t€]lálni azdkat a lehetós€ekgt,
amelyek orptirnálrisan biáosítják a véde]rni e§ vállabni érdek€l< össáang-
ba hozását. Ertne|k egy folTnája lehet, például adott §zervezstd]<, va€y esz-
köztiik kölc§ii.nös felhasznállása €yes hadtáptedhniha]i e§zközök létretrozá-
sával a katonaii köv€te]rnény€k éí5vénye§íté§€, dlÉn§zolgáItatása fejében.

A készletképzési rendszerrel alapvető elvként célszerű figyelembe
\.enni, hogy védelern]ben a hadtáp csoportto§ításánál a korábbia,krrál na_
gydbb mé§!él$eín kell táryla§zkodnunk az orság, a nép}Ed§er€g lehetó-
ségelire, arnelyel]í az o\Bzág telje§ terüetén anyagi, teotr rti]kai es egyéb
hadtápbizto§ítású elő§egítő ceo]ból r€ndelkezésre állhatnak, Így például
nAgyobb mértéikrben él§Zen:ú számolni a csapatok visszat}rargyott ki[<épé-
§i érdékú keszl€teivel rufiázaúból, üzemanya]gból, eileleünból és egyebek-
ből.

Ezen elvek f/igyelefilbevéteigvet éIszeTű kialratkitani a hadtáp kész.
leteit, me,lyeket a katoílai kiWeteltnényekkel, az adott o,rszág gazdaságli
lehotóségeível ö§ozgvetve célszerú létrehozni és elhelyezni, k€r€§ve azo-
kat a módszereket, amelyek biztosítjálk a fetrhesználásnalk a bÉ{ében rneg-
levő, az adott or§2ág gazda]sága mindBnikofii mobiüzá),hatóságát, §tTa,tegi-
ai keszleteit is fi€yeleürlb€ vevő m€gbíz}rató pótlá§át.

A keszlet€d< megalalkí|tá§ániid változatl,anul a háromt}u.ü ké§lle!§zint
biztosítá§a az e],érendő éI, azonban ezt a korábbiieknál rugalrná§a,bban
célszerú kezelni, készletként fogadva el mind az adott ország had§erege
kezelésében levő és átltala tárdtt eszközöket, ínind pedig az ez€lret há-
rüD]havi szii]k§égl€tre ki€gészitő, népgazdaságiban garantá}tan tárolt, !.agy
azonrlrsl gyáltásü,a k€rt!Íő eszköz,tj|ke! ke§zletdk€t.

Különir,§en a védeleín mély§égében kel1 száurrolni a gaját kdzpontüad-
ttip keszletdk olyan fdlhasználásával, hqy a naga§sjbrbegy§€elr és a had-
múVeletin}Brcá§zaü mEga§abbe€ysegdk közv€tlenü a központi lBldálalk-
ból es egyéb had,tápintezet€lítól (kenyérgyá,rak, áosodát<, hátországi kór-
házak) adott es€tüen közvgülenü a népgazda§ág €gy€§ kijdólt szgleze-
t€itól kaphatják ellátásr.rlldhoz biztosított lné§zletd(et.

Mintd,gz a hgdtáp csorporto§ításána]k }r€lys feléPíté§e m€llett i€len-
tósen elósegitüeii, hogy a indrnűveleti útadtáp, adott es€tlb€n a közpmt-
tndtáp keszletei, e§zkirz€i, kaDacitá§a a v&€bni hadrnúveletben a, szíi&-
s€€§ mÉlítékbffl k€rütiiin f€trtp§znál,á§Da, biáo§ított l€8yen azo& - az
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ország tartaüékai f,i€yel€nr,bevételé!.el történő _ gyo{r§ pótlása, igy ked-
vezőbb hBdtáphelyzet ada,kuljon ki az dllenc§apást, ellentiimadá§t végTe-
ha jtó c§apatc§opqrto§ításo]k bizto§ítá§ára.

A vsz véd€lrÍtli koncepoióját, figyelernbe véve, ha a harct€vékeny-
6égdk kezdeíbb€n _ §aját ot§zágunk t€rüet€n zajúanak, cé]szerű ha a
hadtáp a köv€trkezökkel szárno]:

_ a bBrcászati zónából a hadtáp lneszletgit lehetóseg szerint ki kelü
Vonmi az ellen§ég cs€,t}ii§ai alól. ülhez rnegfeldlő - könnyen akiivizál-
ható, aZ an},Bgli eszközöldkel való ma,nóve!.ezé§t biáo§ító §zétteiepíté§i
terívvE} kell rendellrezni; aíternatív, taria]É]k körtreteket k€l1 lrij€liilni,
bizto§ítajli ez€ lb€n a ködekedgs, §zá,llítás felteteleit;

- az e]lens€ korszerú f€gyve!:eit e§ a ,,rná§od]ijk lépcsdk euenri harc''
koncepcióját figyeternrbe véve €y tsrüleüir]eg behatárolt, viszonyüag ki-
sebb mély§égge] r,ondel]k€zó or§zá]gban s koü,ábbiaü<nál Dagyo b merték-
ben c€l§ze!,ú §zámolni a hadtápszerrrezetek ellsn az adott or§zá€ teljs
mély§égben 6rtónő támadá§á,Vall, ezÉrt a telvezó murlkáhBn különös ú]i-
gyelem fordítüató az anya8i készletdr idóbenri sáttel@íté€re, a tárolt
kázletek védelrnére.

Az új védelrni ktncepoió annnk lehetósóge, ho€y - fólelg haxcá§za_
ti mélységlben ideiglenesen területek veszítlhetdk dl, vatraErinJt az ellen_
s6g mél}§égi bázisorkna irány ó tárnadó tevékeny§ége váritptóarr növeür-
§zik _ áttdkinte§re és korszerűsítesrr.e szoru] a hadtáp di§zldká€iója, Irrú_
lönijsen a vártható tárrr]adás irányáb,an levóké, Gondos t€.rvezést igényel
a? ecy§ hadtáp§zenyezetek, bázi§ok szül<ség szerlinii kiteleípítesi, c§rapásalóli l§iívonás feltáeleine{k rnegtererrrtése 6s2lrözei,ldkal, k€§zleteikke]
együtt.

Ez utóbbit figyeleínibe véve, §ziijkséges a hadtriLp háborús csoportosí_
tásána]k kiglEkítása, olyan feltét€[dk€t kell terernterrri, arnetyek i hetyi
lehetóséged<et jol kiünsanálva bizto§ítjá]k rrlind a harcrászaúi mélysqgben,
mind a védel€íTl telje mélységéberr a osapatok és az euencsra]pá§t v€re-
hajtó erdk Bllátá§át,

Alapvető e],vként í€almazzuk még, hogy védelernlben a hadtáp oso-
portosítá§a a'korárbbinii1l nagyob,b rnértéHbsn támqszkodjék az or§zfu
és a népr}radserqg össatrangolt lé}lgtő§égeire az 6íszág telj€§ területen.

_ Kü]öaösen a védelern mrBly§€gében szti/k§ége§ szárnolD]i a központ-
hadtlíp klé§zletdhk olyan felhasználásáVal, me]y szerint a maga§lbúegy-
ség€lk és a hadrnűveleü-tu,rcászatri magasarbbegy§€dk ,közv€tlenü a köz-
ponti ralktárarktól e6 €yéb hadtápi,ntézetalrtdl (kenyergyárak, mosodri{k,
hátolszág,i kórházak), adolrt e§eüb€n közvetlenü'a népgá;da§ág egye§ ki-
j€lölt szervezeteitól,kalpjálk 6lüátá§ukat.

A szárnveté§dlr, a lefdlytatott gya&oílatok tlapa§ztala,üai arrB utal-
ItEJk, hogy a ko,rábbri fel,t€telezés*nél nagyoib mértélóen él§zelrű szá-
molDi a c§aDatdlr vi§§zaltlagyott H,képzesi érde)íú ké§deteh,et nrj}tázatból,
iizernanyagból, aeklnb6l e§ €yebdkból, Fonto§, n€m elftrauyagolirató
§zenl}ontnáa te&inteDdó az al'rla való üb€l§ye6, bogy a hatánnerrti kez-
lete& miná korábbalr feltraszrálásra k€rüljen€k

trÁitrdez a hadtáp osolpo,rtcítá§ánFü heü!rc§ !e!é,píte§€ me €tt jd€n-
t&en előeqgíttt€tő, bog;y a o§apÉtbádtáp, a h&núrreleti bBdtáp, adoüt
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esetben a központbhadtáp készlret€i, eszközgi, ka,pa€itása vfielrni hadmú-
V€letben oíptimádi§ mértékben kerüjendk fel]használá§ra, biztosított le-
gyen azotk _ az ország tarta],ékainak figy€lernbgvételével történó *
g}.or§ pót]lása, igy kedvezőbb hadtápheiyzet alakuljon ki a védelíni had_
múveletek és az ellenc§apá§t, el]entámadást végrehajtó csapatcsolporto-
sítá§ok biztosítá§ára.

Ezdk eeyilk foTltos, elengedrhetetl€n feLtétele az or§zágon belül a had-
színter-elókészíte§ meghratározott feladatainak végrehajtása. Bár ez€k
jel€ntós ré§ze a honvédelernmel szernben táínarsáott követelmény, nem
tévesztlhető szem elől, hogy közdtttilk zórnrnel olyan feladaíto[í találha-
tdk, amelydk alapvetően az adott ország, az adott népgazda§ág l€hetó§é-
gein€k figy€l€ünrbeveteláVel v,alósu,l,}rana]k m€. Ezért fonto§ ,hogy a té-
mával ö§szeiüggő feladatok lokozatos végrdharjtá§a eló legyen keszítve
e§ feladatai lehetóleg már a há|borús veszély idószakárbarr ellkezdődjenek.

Mindjobban nöivek§zilk a Mzúti, vízi szállítá§ folyarnatos fenntartá-
sánarlr jelentó§€e. Fonto§ - többek között a lhadtáp §zalkterü€tén _ a
vasút- é§ köaiL/ühálózat, honvédelrni érdekú fejlesztÉse, háborris halyreál_
lításs, aTni az egye6 orszá€dk fe]§ó s?i]ntú szabályozá§aitól függden, alarp-
vetöen a közldkEde§i miniszténiurmolk feladata; a f€yveres erókre béke-
idóben zörnében részfeladatok hárulnak. Eb en a vonat]kozásban a had-
seregdkre _ diÉrferenciiiütan - korlátozott jeu€ű é§ ménrrű feladatok
hárulnak_

Hasonló a h€lyzet az or§zág kóríházhál,ózatánalk fejleszte§ével és hon-
védélríli érjdelrű f€lhaszná,lá§ának biztosítá§ával, ebb€n fel6ő §zintú ha-
tározaüva]. zörDdben az egész§€gúgyi tároiira hárul a felelósség. Mirrdez
n€m mente§ítli a htsdtáp vezet]e§t attó!, hogy már békéberr b,iztositsa a
hábonis tevéOrenységhez sziilks@es polgári kónházkrapaoitá§t, i]ll€tlve fel-
kutas§a az egészségügyi biatosításra röMid úton al]ka]rn6s§á tehető objdk-
tuündhat, hogy azdk háborr.l§ idd§zak'ban, kisebb átaLakitás§al felha§z,
ná!}tatók üegyene]k.

Az egyes ne,ínzeti hadse!€gdk és e§€ten]kéTt a szti,vets€e§dk érdeké
ben egyes kész,lete]<et más_tnás nép€lazda§ági szsDvek hoznak létre és
tartanq]k fenn. Mindezdk megü<<ivetel,ilk, hogy a hadtápsrer,vezete]< a köz-
ponti es a helyi áuErnigazgatás,i szelvdkkel, nápgazda§á€i egy§€d]dkel
oly,an §zoro§ kapGodaiot a]rakíIt§anrák ki, arnely az illlandó ha!,okeszült-
§g e§ a mo€o§ítás (népgazda§ági mozgosítris) idő§Zalkában, de védelrni
balctevékenység során,is hathatós együtlrni.í]ködé§t biztosít.

tr\igy€l€rnjbe véve, h€y védele,rrrlberr a háborús tevékenysége]< - íde.
igleneserr _ o!,szágtrnk terúl€én irs íolyhatnalk, a hadtápnalk népgazrb-
§ági érde|!ú, il!éüve s8ját kiürít€§i leladatdk rn€goldri§ában való ráz9é-
Elre is fel keü ke§zünie. Ezt a hadtáperóldke1 és eszktiziilldrel á,tgondoüt
Eonóverezést, a b9dtáp élrirárrryos e§ gazda§íg§§ múkaidt€ie§et, az or§zá-
t|G és tf,rüeti sz€ívddkel vB,ló §zcro§ egyiiniínűi<iid€6t úgényel.

Mindezdkke1 iisszefíi4géslben efösiilik a VSZ üadser,egeinél elfoga-
dott azon el,v, hogy bováJbb Lcll nih/elrlri az sgy€§ badtápcsopoltosításo0r
ir0ráüló§á8át. Eá ai8pjáb8,n &ét fonto§ terryezó haüározza rrneg:

- az eredmlény€§ legréh8jiást, elsőeonban olyan hadtápcsoportGi-
tá§ létr€bozá§ t€§zi lEhetóve, anelyd!üe €y€s llll€glhBtámzott í€liadatok,
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egyes irrányo{kban ,]evó c§oporto§jtá§ok el,Iátására kompiex, m,inden o]da-

lú hadtápbizt()-sitá§t ]ehetai^,(, tgvi' hadtápszervezetek - egységek, _al-

€ységek kerülndk. Ezt az (,lvet kijvctjük s,ereg,testek hadtáp,szervezeté-
ndk kialatkitásakoí, am],ikoir az cgyes nagyobb hadtápszervezeteknél az

o6zt]hatóság, az ijnálló irányokba,n tórtóníi koirílp]ex a]]ka]mazhatóság ke-
rül a figyelem homlo]kteróbe i

- fontos tényezóként cél.szerü köVetni a hadtápcsopontosilásnáil a'l-

kÁ,lmazoítt. ugynevezet1 terűleti clvet. ame]y szerint a központhadtáp ál-
landó telepítésú szervezeítei és azok széttelepitett részlegei, illetve alegy-
ségei az ország egyes tájegységeií\ azzal a feladattal kerülnek létreho-
Zásra, hogy az áülandó harokészültség idciszakában is gazda§ágos és meg-
bizható elrlátást biztositanak. Ez - kü]önösen védelernben - jól kiegé-
szítütPli a q;ak háborúban létrehozásra kerüló §eü,egtesthadtápolk, vala-
rnint a hátországi rendeltetÉsú csapatok ellátását.

A hadtáp további fejlesáését e két tényezó összetett hatá,salként a

kornplex }ladtárpcs,<rpoü:tositá6ok e§ a terülel-i elüátást biztosítók egy§ége§
elgondolás aüapján 1ört€nő rrnűüödése fe]táeleinek jalvitására tartom cÉ]-

szerűnek irányíltani.
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