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2./ A folyamatos szervezeti fejlesztés 
általános elvi okai, 

A szocialista hadseregek folyamatos fej-
lesztését különböző tényezők határozzák meg. Mint Szoko

. loszkij munkaközössége irja "Minél szilárdabb az állam 
gazdasági rendszere és minél magasabb az ipar, tudomány 
és technika. fejlettségi szinvonala, annál nagyobb lehe
tőségek vannak a hadsereg fegyverzetének gyors, mennyi
ségi és minőségi fejlesztésére. Ez szabja meg lényegében 
a fegyveres erők fejlesztésének irányelveit, szervezeti 
felépitését, a csapatok szervezési formáit ••• "/: 12 1/ 

A hadsereg nem harmonikus, egyoldalu fej
lesztése feltétlen azzal jár, hogy egyes haderőnemek, 
vagy fegyvernemek magas szinvonala mellett más területek 
eltorzulnak, elmaradnak. Egy olyan dialektikus és komp
lex rendszerben, mint a fegyveres küzdelem, ez megenged
hetetlen és a történelem során a fejlesztés egyoldalusága 
számos háborus vereséghez vezetett. 

Természetes tehát, hogy e harcoló csapatok 
technikai, szervezeti és hadmüvészeti fejlődését szorosan 
kell kövesse, akár a hadtáp, akár egyéb biztositási te
rületek fejlesztése. 

A hadmüvészet alapvető elve, hogy "a fegy
veres küzdelem sikeres kimenetele: különösen a csapatok 
gépesitésének és felgyorsult ütemü technikai fejlődésének 
viszonyai között - egyre inkább függ annak hadtápbiztosi
tási szinvonalától és hatékonyságától" /1 13 :/ 

12. = Szokolovszkij1 Hadászat. Zrinyi 1964. 320. old. 

13. = A MN Távlati Kutatási Tervéből. 
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A fegyveres küzdelem sikerét egyre job
ban befolyásoló anyagi biztositás tehát a harc követel
ményeihez kell alkalmazkodjon, ezért a harc és az ellá
tás közötti összhang teljesebb érvén;yesitése állandóan 
követeli az anyagi biztosi tás " ••• esz köz rendszereinek, 
szervezeti strukturájánek, munkamódszereinek és eljárá- . 
sainak" fejlesztését olyan irányba, hogy azok mindenkor 
megfeleljenek "a csapatok technikai ellátottsági szin
vonalának, alkalmazáSuk módjaiból és körülményeiből fa
kadó követelményeknek." /: 13 1/ 

Az a törvény tehát, hogy a siker függ a 
hadtápbiztositástól, konkrétabban fogalmazva azt jelen
ti, hogy a harctevékenység jellege a hadtáp megszervezé
sét és munkáját alapvetöen meghatározó tényező. 

Leszkin és Kondrasev egy cikkükben /1141/ 
ezt a problémát részletesen kifejtik és 
azzal a képlettel is bizonyitják, hogy a 
harctevékenység bonyolultsága egyenes a
rán;yban neheziti a hadtáp munkáját, füg
getlenül a szükségletek volumentáEis nö
vekedésétől. Azt állitják tehát, hogy a 
hadtápbiztositással szemben a követel
ményt nem önmagában a harc intenzitása és 
az ebből fakadó szükséglet növekedés, ha
nem a bonyolultsági fok, sajátos harcel
járás határozza meg. 

A korszerü, a ?o-es évek jellemző hadi
technikai eszközeivel vivott harcnak vannak olyan uj 
vonásai és jellemzői, melyek az anyagi biztositás fo
lyamatos fejlesztésére direkt módon, közvetlenül hatnak, 
vele szemben világos és egyértelmü követelményeket tá
masztanak. Ezek az összefüggések a következőkben foglal
hatók össze: 

14. = Leszkin .- Kondrasev: A hadtáp he.í.;·e a hadmüvészet
ben. VoJennaja Müszl. 1958/5. /:Oroszul:/ 
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a./ A nagy hatásu harceszközök intenziv 
alkalmazására irányuló harceljárás nagy mennyiségü anyag
felhasználással jár, folyamatosan növekszenek tehát sz 
anyagi biztositásssl kapcsolatos mennyiségi követelmények, 
részben az utánszállitás volumene, részben s biztositás
ra kerülő anyagok sokfélesége vonatkozásában. -

b./ A tömegpusztitó fegyverek alkalmazása, 
illetve az alkalmazás állandó veszélye szükségessé teszi 
az anyagi biztositás biztonságára való törekvést, a na
gyobb mennyiségü tartalékképzést, az anyagi biztositáa 
erőinek és-készleteinek megóvását szolgáló szervek és 
rendszabályok létrehozását, foganatositását. 

c./ A magas harci ütem megköveteli sz 
anyagáremláe gyorsaságának növekedését azzal együtt, hogy 
ez utánszállitást nagyobb mélységben, távolságokra igény
li. 

d./ A harctevékenység irányok szerint fo
lyó, manőverező jellege, e helyzet gyors változásai a 
hadtápcsapatok rugalmasabb reagálását, mozgékonyságát te
szik szükségessé. 

e./ Az összes fegyvernemek és szuKcseps
t.ok tömeges és együttmüködö részvéte le s harcban az 
anyagi bi?.tosi tás komplex formáit követeli meg. 

Az anyagi biztositás rendszerének egyik ele
mét a szervezet képezi. A szervezet bizonyos értelem
ben t„r,;alom, bizonyos értelemben véve forma. Magam 
részéről - a jelen értekezésben tárgyalt téma vonst-
koz ,,sában formának tekintem az ösezee hadtáp· 
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szervezeteket, melyek funkciók szerint csoportositott 
erőket és eszközöket tartalmaznak. Ha e forma korszerüt
lenné válik, nem ad lehetőséget uj tartalmak, uj eljárá
sok és uj technikai eszköz.ők alkalmazására, nem tudja be
fogadni az uj funkcionális rendszereket és hadtáp tech
nikai eszközöket, automatikusan fellazul, a tartalmi té
nyezők szétfeszitik a régi hadtáp szervezetet. 

A korszakunkban folyó hadügyi forradalom 
alapvető kérdése, hogy az uj haditechnika -·uj szerve
zet - uj eljárás folyamatos láncolatot alkot, melynek 
elemei kölcsönhatásban vannak egymással. Az egyes ele
mek között lévő dialektikus kapcsolat éppen a közöttük 
fennálló egyensuly ideiglenes felbomlásában jelentkezik. 
"••. a fegyveres harc eszközei és megvivási módjai kö
zött megbomlott egyensuly nem az uj fegyvernek a régi 
hadviselési módokhoz való hozzá idomitásával állitható 
helyre, hanem olyan uj harcmódok és csapatszervezési 
formák alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik az uj 
fegyver harci sajátosságainak leghatékonyabb kihasz
nálását". /1 15 1/ 

Az uj haditechnikai eszközök és a régi 
szervezeti formák között megbomlott egyeneuly tehát uj 
szervezeteket követel. Igy törvényszerü, hogy a szerve
zeti formákat idöről-idöre ugy kell alakitani, hogy al
kalmasak legyenek az uj technika lehetőségeinek maximá
lis kihasználására. · 

Természetes, hogy miután a hadtáp acsa
patok szerves része, ez a követelmény a hadtáp szerveze
tekre is kiterjed, mé~ pedig több oldalról. Először, 
maga a csapatszervezet alakulása gyürüzö hatással van a 

15. = Szokolovszkij1 id. mü. 324. old. 
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~ hadtáp kötelékekre, másodszor, mert a haditechnika ki
szolgálási követelménye közvetlen igényeket is támaszt. 

• 

• 

Megkisérlem ennek a törvényszerü folyamat
nak előbb egyszerüsitett, majd egy bonyolultabb modell
jét megszerkeszteni1 

Uj haditechnika 

Uj harci szervezet Uj hadtáptechnika 

Uj hadtáp szervezet 

Olyan következtetést vontam le, hogy akár 
a csapatszervezet változik meg, akár a hadtáptechniká
ben jelentkezik minőségi változás, ez mindenképpen elő
idézi egyes hadtápegységek és alegységek strukturá
lis átrendezését. 

A valóság azonban ezt a tanulságot ilyen 
egyértelmüen nem bizonyitja. Ezért a kissé leegyszerü
sitett sémát megpróbálom egy bonyolultabb összefüggés 
keretében ábrázolni, ahol a két tényező közül jobban 
érzékelhető az elsődleges • 
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Ez a modell a következőképpen alakul: 

Uj harci technika 

Uj kiszolgáló technika 

Uj harci szervezet 

Uj ellátási elvek és módszere 

Uj harceljárás 
< 

Uj hadtápszervezet 

Uj. kiképzési rendszer 

Ez a vázlat már nem mond ellent Dr -Osabai 
ezredes megállapitásának1 "az ellátás Plveinek változása 
maga után vonja az anyagi biztosité.st végző szervek 
SZERVEZETI V ÁI/l'OZTATÁS-át is". /1 16 :/ De megfigyelhe
tő, hogy ebben a modellben az elsődleges tén.yezöt acsa
patszervezet változása jelenti, és az ellentmondás akkor 
válik teljessé, akkor követeli a hadtáp szervezeti é.tala
kitáeát, amikor az összes direkt és visszaható tényezők 

• a legnagyobb intenzitással hatnak. 

Ez tehát a hadtáp szervezeti dinamizmusát 
követelő egyik tényező. Megéllapitottuk már, hogy a fej-

16. = Dr Csabai ezds: Gondolatok a száraz·földi csapatok 
anyagellátó szervezeteinek korszerüsitéséről. 
Honvédelem: 1972/2. "T" 79. old. 
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lesztési folyamat állandó, megszakitás nélküli. A folya
matosság és állandóság kérdését a hadsereg fejlesztésében 
azonban nem szabad leegyszerüsitve értelmeznünk. A szer
vezetek belső mechanizmusának kialakitásához idő szüksé
ges, a személyi állomány megfelelő felkészitése és be
gyakoroltatása szintén időigényes, ujabb idő ·kell a kiala
kitott és meglévő szervezeteken belül azok hatékonyságá
nak növelésére, az optimalizálásra. Azt is tudjuk, hogy 
minden uj eletceiben a régin belül keletkezik, ezért egy 
uj szervezet kialakitáséhoz arra is szükség van, hogy a 
régi keretében, annak rendszervizsgálatát elvégezve, bi
rálatát kifejtve, megtaláljuk és kiemeljük az uj csiráit, 
felismerjük az ellentmondásokat. 

Ezért a hadtáp szervezetek állandó és fo-
• lyamatos tökéletesedése és változása szakaszosan, a sta

bilitás bizonyos elemeit magában hordva megy végbe. Egy 
adott struktura, pontosabban egy ellátó egység, vagy al
egység,szervezet viszonylagos stabilitása addig tart, 
amig a gyakorlatban keletkező ellentmondások e5y kri
tikus értéket nem vesznek fel. Azért mondjuk, hogy kri
tikus értéket, mert bizonyos ellentmondás a harci lehe
tőségek és az anyagi biztositás lehetőségei között szün
telenül fennáll, mint a szükséglet és lehetőség közötti 
állandó ellentmondás _specifikus megjelenési formája. 

A csapatok haditechnikai felszereltsége, 
szervezete és harceljárása tehát ellentmondásba kerül a 
hadtápbiztositással és annak forradalmi megváltoztatását 
követeli. Muzicsenkó vörgy. ir ja "Jelenleg a hadsereg 
csapatai megnövekedett harci erejének és hadtápbiztosi
tási lehetőségeinek összhangjában bizonyos ellentmondás 
figyelhető meg". /: 17 :/ 

17. ·= Muzicsenkó: A hadmüveleti hadtáp problémái. 
Vojennaja Miszl. 1967/3. "T" szám. 
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Ez az alapvető ellentmondás komplex ér
telemben jelentkezik, Ellentmondás van a mind fejlettebb 
és élenjá.r6bb harci-technika, ennek legmozgékonyabb eleme 
a fegyverzet, valamint a hadtáp technika között; állandó 
ellentmondás vagy az egYre korazerüsődő csapatszervezet 
és annak szerves rá.szét képező hadtáp struktura között; 
mindig fellelhető bizonyos ellentmondás a. szinte napról
napra megujuló harceljárási formák és a hadt~p alegysé
gek müködési formái között; és végül a hadtáp felkészi
tésében állandóan alkalmazkodni kell a csapatok harc-. 
készültségi és háborus felkészitési rendszeréhez, 

A korszerü összfegyvernemi harcra leg
jellemzőbb manőverező jellegü tevékenység a csapatok szé
lességi és mélységi kiterjedésének növekedéséhez vezetett, 
Ezért az anyagi biztositás folyamatát időben növelő ténye
ző elsősorban az ellátó vonalak meghosszabbodá13ából ered, 
Az ellentmondás tehát ugy jelentkezik, hogy a m1gyobb ü
tem, az irányokban folyó tevéken.ység során a na/.;yobb mély
ségi és szélességi kiterjedés következtében a harci-tech
nikai anyagokat felhasználók nagyobb távolságokra kerül
nek az ellátókt61 1 megnő közöttük a tér, melynek leküzdé
si ideje is meghosszabbodik tehát. 

A csapatok fejlesztésében vannak olyan idö
szakok, melyekben a fent vázolt ellentmondások kiélezet-. 
té és aktuálissá válnak, nyilvánvalóvá lesznek és könnyen 
felismerhetők, 

A harci-technika és hadtáptechnika közöt
ti ellentmondás pl, ilyen kiélezetten je
lentkezett 196}. januárjában, amikor az 
Egy:sitett F~gyveres Erők Föparancsnoka a 
Dunantulon diszlokált, a legkorszerübb 
harckocsikkal felszerelt csapatok részére 
váratlan harckészültségi gyakorlatot tar
tott magas hóban és nagy hidegben, A kivá-

• 
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16 terepjáró képességű, nagy hatótávolsá
gu, elómelegitővel rendelkező T-54 és '-r-55 
harckocsikat Csepel ;55o-es közuti szál
litó járművek, Ausztrofiát tartálygépko
csik kisérelték meg követni. A leszaka
dási távolsáj,; óriási méretűre nőtt, vilá
gosan bizonyította a korszerű harci-techni
ka és régi szállitó-technika közötti el
lentmondást. 

Az 1970-es években, azaz napjainkban az 
elvileg kifejtett ellentmondás élénken jelentkezik, el
sősorban a PSZH program megvalósulásával kapcsolatban. 
Igen aktuális Kapus alez.t "a harcoló alegységek védett
sége, mozgékonysága és a hadtáp lehetőségei között ellent
mondás alakult ki" /: 18 :/ formában megfogalmazott meg
állapitása. Az uj technikai eszközök beáramlása eredménye
ként a gépesitett lövész csapatok rendkivűl jelentős tar
talmi és szervezeti változáson mentek át. Most tehát e 
gyökerében uj és tömegesen jelentkező technika, a kiszol
gálására alkalmas korszerű hadtáptechnika és a megválto
zott szervezet élesen bizonyítja az összhangban jelentke
ző szabálytalanságokat. Az anyagi biztositás szervezetére 
jellemző mennyiségi korrekciók után a minőségi változás 
ideje érkezett el. 

Most "olyan hodtilp erők és eszközök létre
hozását/: kell a hadtudománynak támogatni - szerző:/, 

melyek. a fegyveres harc jellegéből kiindulva szervezeti 
felépitésüket és technikai ellátottságukat illetően meg
felelnek a harci egységek és magasabbegységek felépité
sének és technikai ell.átottságúnak" /: 19 :/ 

18. = Kapus Gyula: Az uj harci~technikai eszközök és 
sze:vezeti változások kihatásai a harc hadtápbiz
tositásunak elveire és módszereir2. Hadtápbi.ztosi
tás, 1972/l. "T" szám. 

19. = Patika-Csaban: A hadművészet elvei a hadtáp terüle
ten. Vojennaja Mic;zl. 1967/9. 74.old./:Oroszul:/ 
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Egy átfogó, csapatot érintő szervezet
változásnál és technikai váltásnál tehát törvényszerüek 
a változások a hadtáp vonatkozásában is. A szervezet, 
mint emlitettem, forma és a kifejtett tényezők napjaink
ban követelik a régi, immár 15 éve létrehozott és akkor 
is csak tökéletesitett formák ujjal való felváltását. 

3./ A meglévő korrigált szervezetek kor
látainak elemzése, birálata. 

A fentiekben a hadügyi forradalom.általá
nos tendenciái alapján kifejtett ellentmondás a kiélező
dés időszakában konkrét, felismerhető megnyilvánulási 
formákban jelentkezik, ezek szolgáltatják a közvetlen, 
alapvető inditékokat, hogy az anyagi biztositás, de az 
egyéb biztositási ágak területén is uj szervezeteket ala
kiteunk ki. A következőkben megkisérlem felsorolni és 
jellemezni ~zeket a közvetlen okokat. 

A./ Az anyagi biztositás dialektikusan 
összefüggő két oldala, a szállítás és az anyagkezelés 
/:tárolás:/ jelenlee szervezetileg el van váiasztva. 

okoz, 
tékony 

Ez a tény feszültséget csak attól kezdve 
amióta az uj harci-technikai eszközök és ezek ha
alkalmazására irányuló uj·harceljárások megkövete-

lik a hadtáptól a szükséges mozgékonyságot. A csapatok 
szüntelen tevékenysége érdekében, hogy az anyagi bizto
sítás hatékonysága minél magasabb, folyamata minél rövi
debb idejü legyen, az alapvető tárolóeszközzé a tehergép
kocsi vált. A ezállitó jármüvek müszaki adottságaik-
nál fogva egy átlagos harcnapon elvileg jóval nagyobb 
távolságot képesek megtenni; mint a támadás napi üteme, 
vagy mint a forduló távolság. Ezért a gépkocsik nem csak 




