
A hadtápbizto§itás megszerv€zé§én belül a hadtáphelyettes az alkal-
mazás első időszakára (áItalában 10 nap, vagy a hadsereg elsó védelmi
hadműveletének időtartama) készítse el az anyagi szükségletek biztosítá-
sára vonatkozó számveté§ét.

A §zámveté§ alapján tervezze meg a szállítási fe]adatokat. Az ezred
(zászlóalj) hadtáphelyettes munkatérképet vezes§en, § a számvetéseket
munkaf üzetben készítse el.

Hadtáp összefoglaió jelentést öt naponként kell felterjeszteni az elöl-
járó intézkedésben megszabottak szerint.

Az elöijáró hadtáposztállyal a parancsnoki híradás rendszerén ke-
resztül kell kapcsolatot tartani. A megyei paranc§nokság hadtápfőnökét
naponta tájékoztatni kell az ellátás helyzetéről, a készletek szintjéról és
a megoldásra váró problémákró1 abból a célból, hogy az információ áram-
lás az elöljáró felé megbízhatóbb legyen. A megyei parancsnokságok a
híradás rendszerében gyorsan elérhetók és jó leheiőségeket bizto§ítanak
az operativ intézkedések megtételére.

Új hodtópbiztosítósi elvek oz ome.ikqi hodseregben

Dr . Csabai Gaörga dlezredes , a had,tud,omóngok kand,iiótusa

Az amerikai hadseregben a hadtápbiztosítás új elveit: az USA szö-
vetséges politikájára, az olyan hadászati elvekre, mint a ,,légi-f öldhadmú-
velet" és az ellenség második lépcsö elleni harc; valamint a helyi hábo-
rúk]]an az alacsony intenzitású fegyveres konfliktusokban meg§zerzett
tapasztalatokra; de főként az FM 100-5-ös szabál}zatban kifejezésre jut-
tatott hadmúveleti koncepció elveiret alapozva fogalmazták meg. A fen-
tiekból eredően - 

jelenlegi ismereteink szerint - aZ amerikai hadsereg
hadtápbizto§ításának új elvei a kőuetkezők:

1. a feladat;
2. a hadtáptöl az arcvonalig:
3. a megfelelóség;
4. a rugalmasság és mozgékonyság;
5. a gazdaságosság;
6. a hadtáp állandó informálkága;
7, a hadtáp egységes v€zetése;
8, és a hadtáp biztonsága.

Egy korábban megjelent írásomban2 csak felsoroltam az amerikai had-
§ereg hadtápbiztosításának elveit, most pedig azt céloztam meg, hogy a
kóvetkezókben ezeket az elveket kissé részletesebben vizsgáljam meg és
mutassam be az olvasóknak.

r A hadműveleti koncepció elvei a következók:
1. az e!őös§zponto§lás| 2. az eróknek az ellenség gyenge pontjai eüeni alkal-
mazá§a; 3. a íóerókifejtés meghatározá§a és fenntartá§a; 4. a döntés kierósza-
kolása; 5. a terep é§ id6iárás hatékony kiha§ználá§a; 6. az erók megóvása.

2 Lá§d csabai Györry: A iegyveres küzdelem hadtápbtztosításának elvei,
Hadtápbízto§íiá§, 1988. 3. szám.
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1. ,,A HADTÁP FELADATA" _ELyE
Ez az elv tu],ajdonképpen a támogató csapatok (a hadtáp) rendelte-

tését, az előttük álló célokat, a várható és a végleges eredményeket fog_
lalja magába.

Az első elllnek alapgondolata az, hogy a hadtáp bármilyen helyzet-
ben biztosít§a a csapatok túz- és csapásmérő erejének és a potenciális har-
ci lehetóségeinek realizálá§át és az áliandó támogatás révén segítse elő a
harcászaii, a hadműveleti és a hadászati célok eléfését.

Az előzőekbó1 mintegy axiómaként fakad, hogy a hadtáp szempont-
bói nem kellően biztosított (támogatoit) csapatok haícban nem képesek
a harci lehetőségük ellenség íeletti érvényle juttatására, így a háború-
ban a gyózelem kivívására sem,

Ezért a csapatok eredményes hadtápbiztositása érdekében a hadtáp
elé minden e§etben c§ak teljesíthető feladatokat, íeális határidőket és
elvégezhető terjedelmű munkát szabad állítani.

Az elsö elDet delerminóIják:
a) a gazdaság ágazatainak a fegyveres erők hadtápbiztosítása szem-

pontjából meglevó lehetóségei ;

b) és a hadtápcsapatok, valamint a belőlük létrehozott (megaiakított)
konkrét hadszíntéri csoportosítások termelő-, szállító-, kiürítő- és más
jellegű kapacitásai és adottságai.

A ,,hadtáp íeladata" elv betartá§a megköveteli az elöljárótól, hogy:
pontosan hatátozza meg az alárendeltjei feladatait; jó1 ismerje a hadtáp-
§zervezeteket; a csapatok harctevékenységének várható eredményét.

Ezért valamennyi parancsnok és hadtápvezető a legrövidebb idő alatt
I1ozzor' elhatározást az alkalmazásra és jelölje ki a végrehajtásba bevo-
násra kerüló erőket é§ eszközöket. Ha a kapott hadtápfeladat végrehaj-
tása,,abban az időpontban és helyzetben" lehetetlen, akkor az az aláren-
delt jelentse azt az elöljárójának, kérjen kiegészítő hadtáperőket és esz-
közöket, egyúttai tegyen javaslatot a végrehajtásra. Ha szüksége§, akkor
a parancsnoktól kérjen a hadtápnak segitséget.

2, ,,A HADT ÁPTóL Az ARCvoN ALIG" - ELv
Ezen elv alapján: az elöljáró felelős az anyagi eszközöknek a felhasz-

nálóhoz történő eljuttatásáért. Az alárendelt parancsnok készüljön ie1 a
fogadásra, kísérje figye]emmel az alsóbb tagozatokba érkező anyagi esz-
közök átvételét éS a felhasználók szükségleteinek a kielégítését. Amennyi-
ben a támogató (hadtápbiztosítási) rendszer 1ehetőségét befolyásoló té,
nyezők közü1 az egyik tényező, példáu1 az idó behatárolásra kerül, abban
az esetben,,minden lehetséges módon és irányban harcolni ke1l az idónye-
résért",

Egye§ nyugati szakértők szerint az anyagi eszközök utánszállításá-
nak távolsága - átlagosan véve - nem változott. F-,zéít id,őt lehet meg-
takLritani: az anyagi eszközök felülről lefelé történő áramoltatásának
€yorsításával; a minimális számú átrakásával; a legrövidebb ellátási tlt-
nak igénybevételével és a korszerú technológiai tolyamatok alkalmazá-
sával.
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3. ,,A HADTÁP MEGFELELÓ9ÉGE. _ ELv
A megíelelő§ég elve tulajdonképpen a hadtáp állapotát (helyzetét)

integrálja magába. Teh6t nerft ndst, Tlint:
a) a számításokkal igazolít hadrtápszük§égletek mennyisége, terjedel-

me;
b) a harchoz (hadmúvelettrez) sziikséges hadtáperők és -eszközök,

valamint az általuk tényleges biztosítottak;
c) a hadtápbiztosítás o1yan sorrendj€, amely megfelel a o§apatok

által végrehajtandó feladatok fontosságának. Tehát a felesleges hadtáp-
erók és -eszközök nagyméfvú összevonása. Azaz a tűIzott összpontosítás
csökkenti a hadtáp mozgékonyságát, a készletek feltöltésének idejét, ki-
egészitő erőket köt 1e az anyagmozgatásra és az őtzésre - védelemre.

Véleményem szerint ennek az elunek az alq,pgond,olata az ad,ekudlt-
ság, aíLelu érzék7etesen a,bban jut hiJejezésre, hoga a hld,tőpbi,ztositósi
rend§zer potencióli,s lehetősége 1|Lind,efu esetben Jeleljen meg a ténaleges
szükségleteknek. Vagyis, az ne legyen se több, de kevesebb se a szüksé-
gesnél.

4. ,,A HADTAP RUGALMASSAGA- - ELv
A rugalmasság elvében megfogalmazott tétel szerint a hadtáp bár_

rneiy helyzetben legyen képes a saját szakieladatai végrehajtásához. Csak
ezúton biztosíthatók a szilárd keretek a hadtáperők és -eszközök mód-
szeres felhasználásához, az ésszerú kezdeményezések kivitelezéséhez mind
a hadtápbizto§ítást tervezők, mind a végrehajtók részéről.

A hadtóp rtlgalmassőga íehát nem más, mint a tervezett és a kialakult
helyzethez való alkalmazkodás képessége.

A hadtáp rugalrnasságának egyik lonto§ eleme a hadtáp mozgékony-
sáca. A hg,d,tó,p |llozgékonasőga eggesíti, rnagóban:

- a hadtáp magasfokú terepj áróképességét;

- a megbízható íeltöltöttséget a (főképp) szállító-, híradó- és más
eszközökkel.

A hadtáp mozgékony§ága legalább o1yan legyen, mint az ellátandó
csapatok mozgékonysága. Esetenként talán annál több, hiszen a hadtáp
a munkáját menetben és rövid megállásokban (nemcsak településben) is
végzi.

5. ,,A GAzDAsÁGossÁG" - Eí,yE
A hatékony anyag- és eszközfelhasználás érdekében harcban a had-

táp ez irányú lehetóségei ne 1egyenek kisebbek a kívánatosnál. Azaz há-
borúban ,,szigorúaíL" szaúlaozni slij,kséges az előállítandó anyagi esz_
közök mennyiségét és milyenségét, mégpedig abbóI adódóan, hogy az
anyagi eszközök hiánya, vagy akár a feleslege yeszzéIyezteti a hadtápbiz-
tosítási rendszer normáüs funkcionálását és ez tút nagy tóké lekötéséhez
vezethet.

Ezért lehetőleg kerüni ke1l a felesleges aRyagfelhasználást és az anya-
gi eszközökben keletkezhetó veszteségeket.
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6. ,,A HADTÁP ALLANDó INFoRMÁLTSÁGA. -ELv
Általában folyamatosan igényli az o1yan ismereteket, mint az anyagi

eszközkészletek megléte, mérve, helye, szükséglete, nyilvántartása és azok
felha§ználása tervezésének helyzete. Az előzőkl'őz pedig teljes mértékú
és csak valós információkra van szük§ég. Az ügy é§ a szolgálat érdeke
megköveteü a valós, de kellemetlen tények jelentését is a hadtápbiztosí-
tási rendszerről, a hadtáp állapotáró1 és helyzetéről.

A hadtáp állandó iníormáltságának elve egaik old.t|.l,ról az anyagi esz-
közók tökéletesítését és megújítását, m,ásik oldalTól pedig a katonai és a
polgári követelmények egységesitését teszi szükségessé. Ugyanakkor ez
az elv azí, is teltételezi, hogy a békében kialakított hadtápbiztosítá§i rend-
szeren a hábon1 kitörésével jelentós változtatásokat kel1 eszközölni, sőt
gyökeresen át keu alakítani.

Ezekhez az ó,talakítősi iránaokhoz tartoznak :

- az altonatizált rendszerek felha§ználása;

- a hadtápbiztosítási rendszer háborús alkalmazásra való átalakítá§a;

- és a tervezés tőkéletesítése a háborús viszonyoknak megfelelóen.

7. ,,A HADTÁP EGYSEGEy vEzETÉsE, -ELv
Ez az elv azt hangsúlyozza, hogy a hadtáp vezetése nem más, mint

a csapatvezetés egyik funkciója, ezért az álf,alános követelményei a csa-
patvez€tés követelményeibő1 f akadnak.

Az előzőbőI €gyenesen adódik az is, hogy a parancsnokok nemcsak
a csapatok hadtápbizto§ításáért, hanem a meg§zervezéséért is felelnek.

A hadtáp egységes vezetése elvének ,,magját" a csapatvezetés egy-
sége képezi. Ezért a parancsnoknak a hadműVeleti (harcászati) és a had-
tápbiztosítá§i kérdések iránti felelósségébő1 a jöYőben sem szabad enged-
ni ezen elvbő1 kifolyólag.

B, ,,A HADT ÁP BlzToNsÁGA" - ELv
Ez az elv egy sor komplex rendszabály foganatosítását igényli. Ez€k

a hadtápnak az ellen§éges támadás elleni védelméve1, az állandó őrzésé-
vel és a pusztító eszközök hatása eltreni védelrnével kapcsolatosak.

Az amerikai hadsereg hadtápbiztosítási elveinek objektív és igen
tárgy§zerú bemutatása számunkra q,z q,lóbbi köDetkeztetések meguonősat
teszik leketőué:

1. Az amerikai hadsereg támogatási (hadtápbiztosítá§i) elveiben ér-
zékletesen tiikrözódnek az USA katonai doktrinájában megfogalrytazott
élkitűzések -, valamint a hadászati é5 hadmúveleti koncepciók támoga_
tása (biztosítása) feladatainak főképp az elvont jellegú megfogalrnazá§a,

2. A hadtápbiztosítási elvek mintegy ,,kiindulópontot" képeznek az
Észak-Attanti Szövet§ég Egyesített Fegyveres Erói hadtápbizto§ításának
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€lméleti alapjaihoz. Ezért a2 ún. kisugárzó hatásuk a nyugati hadseregek
hadtápjaira ma és holnap igen jelentő§ek és egyre erősebbnek láthatók.

3. A hadtápbiztosítási elvek ieldolgozása számunkra lehetővé teszi
annak megérté§ét, hogy milyen irányba kerül fejleszté§re az amerikai
hadsereg hadtápja, és meiy hadtápbiztosítási eljárások és módszerek al-
kalmazását tervezik egy esetleges háború során.

4, A hadtápelmélet egyik aktuális íeladata a más hadsereg hadtáp-
jának, ezen belül a hadtápbiáosítás elveinek mélyreható tanulmányozása
és azokbó1 a következtetések levonása, E munkálatokban a hadtápelínélet
é§ gyakorlat kérdéseivel foglalkozó szakembereken tú1 igen nagy a felada-
ta és felelóssége a tanintézetek hadtáp oktató-nevelő állományának a
hadtápti§ztek ezirányú látókörének a bővítésében.

5. A bemutatott hadtápbiáosítási elvek képezik az USA hadtápbizto_
sítási rendszerének múködési alapjait. Az USA hadtápbiztosítási rend-
szerét alapjaiban az ,,int€rkontinentális megosztottság" és az ,,expedí-
ciós arculat" jellemzi.

Így például Európában hozzátartozlk körülbelü 250 anyagi bizto§í-
tási repüIőtér, több kikötői körzetekhez kötött csővezeték hálózat, a vasúti
és hajózási terminálok és mások. Azaz a llagy (óceánon túli) utánszállítá-
si távolság miatt céltudato§an fejlesztik a katonai infrastruktúrát. Azon-
ban ez nagymértékben függ a befogadó ország infrastruktúrájától.
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