
HADTÁP ELMÉIET

,,A szerzőí kollektíua a ténlóban elaégzett kutatásának kezd,eti ereil-
ménaeit és annak összegzett tapqsztqlataít ad,ja közre, és ezdltal is elő kí-
uónjők segíteni a touóbbi Dizsgó,Latokat, Dalalnint 0, megala,r,ozott d,önté-
sel§et,

Felelős szerkesztő"

A nemzeti kotonoi doktríno yéde]mi jellegének hotósoi
o hodtópbiztosítósro

Dobó Péter ezredes,
d,r. szenes zoltőll alezred,es a had,tud,omdngok ka,7ld,i,d,őtusa,

Li,ttorneri,czka Jdhos \nk. alezreiles

Az MN HFcSF-ség az elmúlt idószakban kiemelt figyelmet fordított
a varsói Szerződés tagállamok katonai doktrinája védelmi jellegének a
Magyar Népköztársaságra, a néphadseregre és ezen belül is a hadtápbiz-
tosításra gyakorolt hatásának elemzé§ére. A téma kutató jelleggei feldol-
gozásra keriilt az MN HFCSF HM h. hadászatti-hadműveleti és szakmai
kiképzési csoportja összevonásán, ahol a fő figyelmet a doktrinális kér_
dések katonai-technikai oldala összefüggéseinek feltárására és a további
kidolgozó munka megalapozására fordítottuk.

Mint ismeretes, a varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete
1987. május 28-29-i berlini ülésén elfogadta és közreadta ,,A var§ói
sz€rződés tagállamai katonai doktrínájáróI" szóló dokumentumot. A do-
kumentum közzététele óta hazánkban is megkezdődött a katonai doktd-
na tételeinek elemzése, különös tekintette1 a védelmi jellegéból fakadó
kérdésekre.* Napjainkra Világossá vált, hogy a doktrína politikai oldalá-
nak megfelelóen kg1l a katonai tec}rnikai otdalt fejleszteni, s elsősorban
ezen a területen ke1l erősíteni a védelmi jeueget, Ennek megfelelően jelen
cikkben a nemzeti katonai doktrína katonai technikai oldalának uéd,elmi
jelleqéből lakadóan uizsgóljuk a hqd,tátrbiztosítős m,egható,rozó jelentősé-
gűnek itélhető tegl ontosabb kéíd,és eit.

t Hivatkoznánk itt mindenek előtt dr. Mórocz Lajos vezds. Eonvédel-
münk néhány akluális kérdése a védelmi doktrina ti.ikrében (Eonvédelem,
1989. 1.sz.) c. tanu.lmányára, illetve a HM Tudományo§ Kollégium által elío-
gadott A Magyar Népköztársa§ág katonai doktrinájának főbb tetelei c, doku-
mentumra (Iíonvédelem, 1989. 2. sz.)-



A hadtápbiztositá§ elméleti é§ gyakorlati kérdéseinek vizsgálatához
a Magyar Népköztársa§ág katonai doktrínája hivatalos nézeteit, tételeit
kiinduló alapnak fogadjuk el.

Doktrínánk katonai-technikai oldala kimondja, hogy,,a fegyveres
erók íejlesztésének középponjába" a védelmet kell állítani.** Ennek meg-
felelóen a néphadsereg kiképzésében, felkészítésében, alkalmazási elvei-
ben a,,védelem"-nek kell meghatározóvá válnia, fenntartva az eredeti
helyzet visszaállítását biztosító ellenlökésekre, ellencsapásokra való fel-
ké§zítés rendszerét. így a hadtápalegységek, -egységek, -c§apatok kikép-
zését, felkészítését alkalmazási elveinek kialakítását, i}letve módosítását
a haderőnemek alka].mazási elveihez igazodva keU megvalósítani.

Kiindulva abból, hogy az ország ellen inditott esetleges agre§§zió e§e-
tén várhatóan a Dunántúl hadmúveleti területté Yálik, a csapatok - be-
leértve a hadtápcsapatokat is - meglevő diszlokációja neln Tlind,en eset-
ben ,Jetel meg a védelmi hadmúvelet köVetelményeinek. Ugyanez vonat_
kozik az anyagi készletek 1épcsózésére és elhelyezésére i§. A néphadsereg
anyagi-technikai tartalékai a Dunától keletre íekvó terüetekre koncent-
íálódnak, így a manőverekben kiemelkedó jelentő§éggel bírhat az átrakó-
körletek rendszere. Újszerúen jelentkezik a hadműveleti területen levő
hátországi ipari, mezőgazdasági léte§ítmények kapacitásának felhaszná-
1ása, azoknak a hadiipari termelésre gyakorolt hatásainak vizsgálata,
amely az eddigi elveinknek megfelelóen kevésbé volt súIyponti.

A védelmi hadmúvelet §orán * figyelembe véve az ország katona-
földrajzi helyzetét - uőrha,tóan megoóltozik o cso.p@tok angagi, egészség-
ügui, közleked.ési és nds biztosítdsi rend,szere és végrehajtásának gyakor-
lata. Tekintettel arra, hogy a hadmúvelet honiterületen zajlik, a hátor-
szág és 4 harcolók közötti terűlet beszűkül, í,g11 ellőtősi-szó,litósi tagoza-
tok uólhatnak leleslegessé. Csökkenthetővé válik a hadtáp mobilitása,
ugyanakkor a stacionér ellátási bázisok jelentősége jelentősen növekedhet.

Élíogadva ezen hatásokat, olyan kérdések merülnek fel, mint a kü-
lönböző kiegészítő készletek fenntartásának célszerűsége, a készletkép-
zés és lépcsőzés kor§zerúsítése, az ellátás új rendszere kialakításának 1e-
hetősége, figyelembe véve nemzeti erőforrásaink felha§ználhatóságát, a
népgazdaság teherbíróképességét és a nemzeti §ajátosságainkat.

A védelmi hadviselés elve és gyakorlata, valamint a hadtápbiztosítás
sajátosságai és elvei irrdokoljók a jelenlegi had,tápszerDezeteink struk-
ttcrájőnak aftekintését, telül,uizsgó,latőt. Milyen területen célszerú a vizs-
gálatot elvégezni ?

Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy a néphadsereg haderőnemei
közü1 a védelmi hadmúveletek kezdeti időszakában különösen megnö a
honi légvédelmi csapatok jelentősége. Ez könnyen belátható, mivel az
ország katona-politikai környezete miatt leghamarabb légi úton érhető e1.

Ennek megfelelóen a honi légvédelmi csapatoknál n,.6r békében olyarl
szervezeti-ellátási struktúrát célszerú múködtetni, amely a rráború§ aI-
kalmazás során szükséges. Ezen belül is egyik kulc§kérdés az angagi kész-
leteikkel Daló nl,anőDerezés feltételeinek biztosítása.

** vö. Áz MNK katonai doktrinájának főbb tételei. Honvédelem, 1989. 3.
sz- 83. o1d_
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A szárazfőldi csapatoknál az ellőtős jelenlegi rendszere * megítélé-
sü'l"k szeíint - d,and,ár, hed,test szííLteru a aéd,elmi, koncepcióban is élet-
képes, azon célszerú lenne a differenciált készletképzés lehetóségének
megvizsgálása. várhatóan megnövek§zik a csapatok eltátási önállósága,
ez néhány, elsósorban a kózlekedési, egészségügyi szervezetek módosításá-
nak igényét is felvetheti. A hadtápönállóság biztosítása mellett gondolni
kell egy elhúzódó védelmi tevékenység során múködtethető éleképes had_
tápbiztosítási rend kialakítására is, amely az erók lépcsőzetes növelésével
képes 1esz kiegészíteni a békében kialakított, vagy a háború kezdeti idő_
szakában múködő ellátási rendszert.

A had.sereghad,tó,p szeruezetében levő szakcsapatok közül - figyelem-
be véve, hogy az ellátás területi elve egyre inkább erósödik, jelentősen
növekszik az ellátandók száma * különöserr az egé§zségügyi és közleke-
dési szervek kapacitása túnik a jelenlegi rendszerben szúkösnek. Mindez
az eUátási igényekhez jobban igazodó szervezeti keret€k kialakítását teszi
szüksége§sé.

A központhad,tóp tQ,gozatbln megítélésünk szerint az előretolt lépcsó
múködtetése az új védelmi koncepcióban már rrem indokolt. A csapatok
anyagi bizto§ítása érdekében elsősorban a termeló üzemek, a központi
raktárak és az átrakó-átadó körletek alkalmazása válik meghatározóvá,

A hátországi egészségügyi szervekkel az egészségügyi biztosítás a csa-
patoktól kiürített sérültek kórházi ellátására terjed ki, amely alapvető-
en katonai vezetés mellett meglevő stacionér és szükség kórházakban va-
lósulhat meg.

A központhadtáp szervezeti konstrukciójába tartozónak véljiik a tar-
taiékképzés feltételeinek javítását, amely a szárazföldi csapatok hadtáp-
szervezeteinek, azok személyi állományának, technikai eszközszúkségle-
teinek a megfeleló ütemben történó pótlását célozná.

Mindezen korszerúsítések, az összfegyvernemi változásokhoz is iga-
zodó hadtápszervezeti változtatások az alőbbiakut eíed,rnénaeznék :

- az MN hadtáp felépítése jobbaíL i,gazod,n6 a védelmi hadmúveletek
hadtápbiztosításához ;

- várhatóan Tlegszűnfue ega togozo,t (Központhadtáp Előretolt Lép-
csó), amellye1 egyrészt javulnának a hadtápvezetés feltételei, másrészt
jelentősen csökkenthetők lennének a békében lekötött anyagi és techni-
kai készletek;

- a csapat- és hadsereghadtáp szervezetileg is alkalmasabbá válna a
hadmúveletek hadtápbiztosítása feladatainak önáüóbb végrehajtására;

- a vezetés egyszerűsödne, a hadtáp felsóvezetést nem kellene meg-
osztani.

A katonai doktrína védelmi jetlegének tükrében, a had,tőp készenléte,
horckészültségi és mozgósí,tá,si rendszere sokka1 nagyobb nyitottságot,
egyszerúséget, összhangot, valamint ésszerúbb, könnyebben kezelhetó és
végrehajtható normatívákat igényelne.

Az ország teriileti integritásának védelmére hozott intézkedésekben
csökken a ,jrejtett§ég", valaínint feloldhatók a harckészütségi fokozatok
minden katonai szervezetre egyformán kiterjedó és csak nagy erófeszí-



té§ek árán teljesíthető rendszabályok, a szűk készenléti idők okozta fe-
szítettségek.

A csapatok készenléti idejének szabályozása során a honi légvédelmi
csapatok, valamint a hadrnűveleti első lépcsóben alka]mazásra tervezett
szárazfóldi csapatok hadtápbiztosítása elsódleges fonto§ságot élvez. En-
nek megfelelően továbbra is kiemelt íigyelmet kel] íordítani a légvédelmi
és repüócsapatok hadtáp§zervezeteinek fejlesztésére, annak érdekében,
hogy készenlétük már békében megközelítse a háborús követelményeket.

A szárazföIdi csapatok vonatkozásában - az azonnali készenlétúek
kivételéve1 - előtérbe helyezhető lenne a keretesítés, adott esetben a
mozgósítás útján való kiegészítés, illetve feltöltés, amivel már békében
lényegesen csökkenthetó a katonai szervezetek száma.

A mozgó§ítás útján kiegészülő és íetállítandó katonai szervezetek ,,M"
készenléti idejét az ésszerű§ég határain belül lenne célszerú növelni, biz-
tosítva ezáltal a szervezett, irányított tevékenységet, a tényleges múködő-
képességet.

A készenléti id,6k ésszerű nőuelése a hadtápellátási rendszer §zem-
pontjából annyit jelentene, hogy az adott készenléti idejű csapat olyan
készenlétszintte1 rend€lkezne, amely mindenkor a következő ellátási ta-
gozat belépéséig biztosítaná a múködőképes§éget. vagyis a készenléti
idók növelé§e egaütt iőrna a mozgókésztetek lépcsőzésének mód,osításá-
oat. E,bbőI következik, hogy a készenléti időnek és a mozgókészletek lép-
csőzésének otyan optimális összhangban kel1 lennie, amely bármely kö-
rülmények között biztosítja a csapatok harckészségét.

A had,tapkg,tolló,k, -alegységek, -egaségek, -csapatok és -törzsek kí-
kéylzésében, í elké szíté s éb en egyaránt érvényesíteni szükséges a katonai
doktrína védelmi jeuegéből fakadó változásokat. A kiképzés és felkészü-
lés minden területén a támadó és védelmi tevékenységekkel kapcsolato§
kérdések arányait meg kell változtatni. A védelmi harc-hadmúvelet had-
tápbiztosítási kérdései mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a bekerí-
tésben vívott harc, a visszavonulás, a manőverek hadtápbiztosításának
elméletére és gyakorlatára.

A hadtápalegységek, -egységek békeidőben való gyakoroltatását min-
den esetben az összfegyvernemi, fegyvernemi csapatokkal együtt ke1l
szervezni. A különbözó gyakorlatok tervezé§e során elótérbe keü helyez-
ni a kettő Daga többíot§ozat{l, InegoldósokQ,t, ugyanis a hadtápalegységek,
-egységek, -c§apatok csak így késztethetők arra, hogy a valóságos had-
tápbiztositás f eladatait gyakorolják.

Az eddigi tapasztalataink azt igazalják, hogy a hadtápbiztosítá§ eI-
mélete és gyakorlata a védekni tevékenységek során olyan újszerű kö-
vetelnényeket és feladatokat állít a hadtáp elé, amelyek a támadó te-
vékenység hadtápbiztosítása során gyakorlatilag nem jelentkeztek. Éppen
ezér,t az szükséges, hogy a hadtáptörzsek felkészüésében is elótérbe ke-
rüjenek azok a kérdések, amelyek e tekintetben az alegységek, egységek
alkalmazásában, vezetésében újszerúek. ol,aanokrL gond,olunk, naint :

- a hadmúveleti területen levő polgári anyagi-technikai kapacitá-
sok felhasználása a harcoló csapatok közvetlen ellátásában;
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_ a hadmúveleti területról kiüritett lakosság ellátása, anyagi-techni-
kai eróforrások hasznosítása, bevonható§ága ;

- a hadmúveleti területen levó ve§zély€ztetett ipari-mezőgazda§ági
kapacitások póttása, a számítási Év tervének ezirányú pontosítása;

- a hadtápsávban működő katonai §zervezetek ;nátási koordiná-
ciója, a jog- é§ hatá§kör, valamint felelősség meghatározása:_ a hadtápvezetés meg§zervezése, az együttmúködés a hadmúveleti
területen múködő polgári és katonai szervek között stb.

_ Összességében negallarríth@tó, hogy az MNK katonai doktrínája jei-
legének megYáltozása a hadtápbiztositási kérdéseket illetően is egy ior
olyan újszerú kérdést vet fel, amelyek megvála§zolása nap3aink póblé-
1ája. Bál az általunk megalapozottak felvetettek is csak elmélet1 rneg-
fontolásokon alapulnak, egy széIeskörú tudományos igényú gondolkorlás,
vizsgálódás, kutatás beindításához jó vitaalapul §zolgálhatnak.

A hodsereg és o gozdosóg mo

Dr. Szenes Zoltán alezred,es, a had.tud,o1ruinaok kand,id,litusa

A marxizmu§-leninizmus klasszikusai világosan felismerték és bizo-
nyitották a gazdaság, a politika, valamint a háború, a hadsereg és a had_
ügy közötti kapcsolatokat és dialektukus kölcsönhatásokat. Egyértelműen
megállapították, hogy a háború és a hadügy mindenekelőtt gázaasőgí Jel-
tételektőt íügg, a gd,zd,asúg óLtq,l meghutdrozott. Az ország kátonapoiitika-
jának, biztonságpolitikájának kidolgozásakor, a nemzeti katonai doktdna
kialakításakor nem 1ehet figyelmen kívül hagyni a gazda§ág helyzetét,
teljesitőképe§ségét, reális lehetőségeit, tudniillik a gazdaság erélétől, szín-
vonalától, fejlettségétől függ, hogy milyen erőforrások, erők és eszközök
fordíthatók katonai, védelmi célokra. ,,... Az erőszak győzelme a fegy-
verek termelé§én, ez pedig egyáltalán a termelésen, tehát a 'gazdasági
hatalmon', a 'gazdasági helyzeten', az erőszaknak rendelkezésére álló anyá-gi eszközökön nwgszik... A hadseregek egész Szervezete és harcmódja
és ezzel együtt győzelem és vereség, anyagi, azaz gazda§ági íeltételektbl
függőnek bizon},ul ... "r

_ _. A _had§ereg, a hadügy igénybe veszi a gazdaságot is, meghatározott
követeIlnényeket táma§zt vele szemben, visszahat a gazdaságrá, a gazda-
ság szeTkezetének alakulására, fejlődé§ének irányítására és ütemére,

D9 mivel a fegyveres erók fenntartása és fejlesztése, az ország védel-
mi felkészitése poütikai döntések alapján valósul meg (hiszen maga a há-
ború,és hadiigy is politikai jelenség), a hadsereg, a rúdiigy a gazJasággal
nem közvetlenü, hanem a politikán keresztül van kapcsolitbÚ. a potlii
ka l\atártoz.za meg a gazdaságnak (összhangban a gazdáság lehetőségiivel),
hogy hogyan, milyen mértékben és módon;légítsrki a haásereg, a Áadugy
sztikségleteit. A politika saját céljai és érdekei érvényesítésénÓL eszköze-

__ r Marx-Engel§ Múv€i. 20. kötet. Budapest, Kos§uth Könyvkiadó, 1963,
183. és 167-168. old"




