
A hadtápbiztosítás fejlődésének fontosabb tanulságai 
a Nagy Honvédő Háború éveiben 

Szauter Lajos őrnagy 

1945. május 8-án 23 órakor Európában véget ért a világtörténelem eddigi 
legkegyetlenebb háborúja. Németország feltételnélküli kapitulációjának aláírása 
május 9-én O óra 45 perckor fejeződött be, s azóta ezen a napon köszöntjük a 
békét, a fasiszta agresszorok feletti győzelmet. 

A világtörténelmi jelentőségű győzelem ünnepének idején a szovjet embe
reken túl a világ országainak sok állampolgára tekint vissza a második világ
háború eseményeire. Nemcsak a régi harcok ősz veteránjai, hanem az élet elején 
álló fiatalok is érteni, ismerni akarják a szovjet nép és fegyveres erői által ki
vívott győzelem jelentőségét. 

Munkámban, elismerve a hadászat, a hadművelet és a harcászat elsődleges 
szerepét, kiemelten kívánok foglalkozni a hadtápbiztosítás kérdéseivel. Úgy 
gondolom, hogy a ma katonájának is tud újat adni, vagy ismereteit megerősít
heti néhány, általam fontosnak tartott terület bemutatása. 

A Szovjetunió követte Leninnek azt az útmutatását, mely szerint hadsereg 
nélkül, igen komoly gazdasági előkészületek nélkül lehetetlen dolog modern 
háborút viselni a fejlett imperializmus ellen. 

A háború előtti években a gazdasági fejlődés és az ország védelmi képessé
gének növelését a harmadik ötéves terv képezte, melyet a párt XVIII. Kong
resszusa fogadott el. Ez a terv a nehézipar és a hadiipar feszített fejlődése mellett 
előirányozta egy hatalmas hadiipari bázis létrehozását az ország keleti részében, 
új üzemek építését a Volga mentén, az Uralban, Szibériában és Kazahsztánban, 
vagyis azokban a körzetekben, amelyek messze estek a nyugati határtól, s a vár
ható ellenség légierejének hatótávolságától. 

1941 februárjában a VIII. Összövetségi konferencia, mely a Szovjetunió 
elleni közvetlen katonai agresszió légkörében ült össze, felhívta a figyelmet a 
hadiipar különböző területeinek, mindenekelőtt a lőszergyártás gyorsított fejlesz
tésének a szükségességére. A konferencia kidolgozta azokat a szervezeti-gazdasági 
intézkedéseket, melyek előkészítették az ipar és a közlekedés háborús vágányokra 
való átállítását. 

Az elvégzett erőfeszítések ellenére a gazdaság háborús vágányokra való 
átállításának a befejezése már a háború bonyolult feltételei között történt meg. 

A Nagy Honvédő Háború előestéjén a szovjet hadsereg had tápbiztosítási 
rendszerében volt néhány olyan körülmény, mely kihatott a csapatok minden 
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oldalú biztosítására és ellátására is. A szervezést nehezítette, hogy a Honvédelmi 
Népbiztosságnál hiányzott a hadtáp központi irányító szerve. A háború kezdeté
re a katonai körzetek raktáraiban nagy fegyver, lőszer, üzemanyag és élelmiszer 
készletek voltak felhalmozva, s a raktárak a tervezések következtében közel tele
pültek az országhatárhoz. A raktárak nehézkessége gátolta a tárolt készletek 
rugalmas manővereztetését. Lendületes támadás, vagy gyors visszavonulás esetén 
az áttelepítés szinte megoldhatatlan volt. A hadtáp állomány csökkentett fel
töltöttsége a háború első heteiben negatív hatást gyakorolt a csapatok ellátására. 
A fő nehézség abban állt, hogy a hadtáp egységek és intézetek alig voltak moto
rizálva. A lövészhadosztályoknál az utánszállítás alapvető eszköze a szekérszállí
tás volt. A gépesített hadtesteknél az után- és hátraszállítás rendszeresített esz
köze a gépkocsi volt, de kevés állt rendelkezésre. Különösen nagy hiány volt 
tartálykocsikból. 

A néhány példa talán bizonyítja, hogy a háború kezdetén a hadtáp nem volt 
teljesen felkészülve a mozgó háoorú feltételei közötti tevékenység folytatására. At 
kellett szervezni a hadtáp vezető szerveit, meg kellett erősíteni a szolgálat anyagi
technikai bázisát annak érdekébon, hogy a csapatok sikeres tevékenysége biztosí
tott legyen. 

Az egészségügyi biztosítás érdekében a háború előtt került bevezetésre a 
szakaszos gyógyítás rendszere, ami a hadtáp és technikai biztosításhoz viszonyítva 
joobnak mondható. 

A Szovjetunió Kommunista Pártja látta a veszélyt, mely az országot fenye
gette, ezért megtette azokat a szükséges intézkedéseket, melyek biztosították a 
hadiipari bázis fejlesztését, a védelmi ipar átszervezését, a szükséges tartalékok 
megteremtését. Azonban idő hiányában egy sor fontos rendszabályt nem sikerült 
foganatosítani, ami éreztette hatását a kezdeti időszakokban. 

* 
A háború elején rendkívül fontos szervezési intézkedés volt a szovjet had

sereg hadtápfónöki beosztás rendszeresítése és törzsének létrehzása. Ez az át
szervezés az Allami Honvédelmi Bizottság határozatára történt. A szovjet had
sereg hadtápfőnöke közvetlenül a Legfelsőbb Főparancsnoknak volt alárendelve. 
A hadtáp felsőszintű vezetésének alapvető feladata volt megszervezni a hozzá 
tartozó anyagok és eszközök kiszállítását a frontok részére, valamint a hátor
szágba irányuló hátraszállítások szervezése. Amint a háború tapasztalatai bizo
nyították, bevált a hadászati és hadműveleti hadtáp vezetésének centralizálása. 
Jól segítette az ellátás operatívabb megoldását, rangsorolta az ellátási feladatokat, 
megteremtette a szállítóeszközök ésszerű kihasználásának feltételeit, nem utolsó
sorban a front és hadsereg hadtápkörleteiben a szigorú rendet és szervezett 
munkát. 

Az ellenőrzés és a csapatok ellátása miatti felelősség fokozását segítette a 
Kommunista Párt Központi Bizottsága határozata alapján a frontoknál és had
seregeknél létrehozott hadtáp egységek és intézetek politikai osztályai, nem 
utolsósorban a Katonai Tanácsba hadtáp tag beosztása. 

A vezetési szervek átalakításával egy időben (Allami Honvédelmi Bizottság 
1941. június 27-i határozata) tökéletesedett a hadműveleti és csapathadtáp szer
vezeti struktúrája is. 
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A nagy anyagi készletek tárolására berendezett, kis mozgékonyságú és hely
hez kötött front- és hadseregraktárak helyett létrehozták a tábori raktárakat, 
amelyek a hadseregeknél tábori hadseregbázisokban egyesültek. 

A szervezeti, anyagi-technikai és egyéb rendszabályok eredményeként 1942 
nyarára kialakult alapvetően egy olyan hadtápbiztosítási rendszer, mely bizonyí
totta élet;k.épcsségét a háború teljes időszakában. Természetes, hogy a csapatok 
szervezeti struktúrájában, a hadviselés módjában, a személyi állomány és a 
létszám növekedésében beállt változásoknak megfelelően állandóan fej lődött a 
hadtápszolgálat is. 

A frontok és hadseregek hadtáp egységeinek és intézeteinek állománya nem 
volt állandó, minden hadművelet előtt került meghatározásra. 

A hadtáp állományát befolyásolta: 
- a front (hadsereg) harci állománya; 
- at elöljáró által meghatározott feladat; 
- a hadtápbiztosítás előtt álló feladatoktól; 
- a rendelkezésre álló erő-eszköz mennyiségétől. 

Atlagosan támadó hadművelet során a front 300-350; a hadsereg 75-100 
különböző hadtáp egységgel és intézettel rendelkezett. Talán meglepő, de tény, 
hogy például a fronthadtáp létszáma elérte a teljes állomány 25-300/o-át. 

Természetes, hogy védelmi hadművelet során a hadtáp létszáma, a részére 
biztosított megerősítések jelentősen csökkentek. A frontok és hadseregek had
tápjának változását mutatja az alábbi összehasonlítás: 

- hadtáp szervezetek 
száma 

- frontraktárak 
- gk. összesen 

- kórházi férőhely 

Moszkva alatti ütközet 
(Ny-i Front) 1941. 

kb. 300 

31 

2000 
(3000 t.) 

29700 

Berlini hadművelet 
1. Belorusz Front 

479 

49 

3772 
(8950 t.) 

87100 

A hadtáp elhelyezése és működése céljából a hadseregek és frontok részére 
hadtápkörleteket utaltak ki. A hadtápkörletek mélysége függött a hadművelet 
jellegétől, az úthálózattól, a kiutalt terület gazdasági állapotától. Azonban fon
tos, hogy az egész háború során a támadó hadműveletekben kitapintható a törek
vés a mélységi kiterjedés csökkentésére, ami azt jelentette, hogy a vezetés igye
kezett közelebb vinni az ellátót az ellátandóhoz. Ha a háború előtti normákat 
figyelembe vesszük, megállapítható, hogy a mélységi kiterjedés mintegy a felére 
csökkent. 

A harckocsi és légi hadseregek nem rendelkeztek saját hadtápkörletekkel, 
hadtápjukat a front és összfegyvernemi hadseregek hadtápkörleteiben helyezték 
el. A front hadtáp egységei és intézetei általában két-három, a hadseregé pedig 
két lépcsőben helyezkedett el. 

Annak érdekében, hogy az anyagi eszközök minél közelebb kerüljenek a 
csapatokhoz, a hadseregraktárak előretolt részlegeit a legfontosabb anyagokkal 
gyakran helyezték el a hadosztályok hadtápkörletében, a frontraktárak egyes 
részlegeit pedig a hadseregek hadtápjánál. 
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Ezt bizonyítja, hogy a háború első időszakában a frontok és hadseregek 
hadtáp egységei és intézetei az arcvonaltól 50-100 km-re, a háború harmadik 
időszakában nagy részük 25-100 km-re összpontosult. 

Sajátosnak mondható a harckocsihadseregek hadtápjának lépcsőzése. Az 
első lépcsőben a hadtáp mozgó részét (raktárak, tábori sütödék, szállító, javító, 
egészségügyi) helyezték el, mely a hadműveletek folyamán közvetlenül ellátta 
a csapatokat. Képes volt leszakadás nélkül követni a harcolókat, s végrehajtani 
ellátásukat. 

A második lépcsőbe azokat a hadtáp egységeket és intézeteket sorolták b;::, 
melyeket a rendelkezésre álló szállító es~közökkel nem lehetett mozgatni. Ebből 
viszont az következik, hogy az utánszállítási vonalak növekedése esetén a harc
kocsi hadseregek ellátásáért a frontok feleltek. Nem vált általánossá, de néhány 
esetben előfordult, hogy főleg lőszert, illetve üzemanyagot légi úton szállítottak 
a gyorscsoportok (a harckocsi hadsereg a front gyorscsoportja volt - SzL.) részére. 

A légi hadseregek hadtápja, mint korábban utaltam rá, a front, illetve 
hadsereghadtáp körletekben települt. Ebből következett, hogy az utánszállítás 
végrehajtása során felhasználták a befogadó közlekedési vonalait, a nem speci
ális anyagokat és eszközöket tőle vételezték fel, s a befogadó egészségügyi inté
zeteibe ürítették ki segélyhelyeiket. 

Védelemben a hadtápok a csapatok fedezete alatt, az ellenség főcsapásának 
várható irányát figyelembe véve települtek. Lényeges volt, hogy a hadtáp csopor
tosításának nagyobb változtatás nélkül képesnek kellett lenni a csapatok táma
dásába való átmenete esetén az ellátásra. 

A hadműveleti hadtáp áttelepülése szorosan kapcsolódott a vasutak helyre
állításához, így sokszor előfordult, hogy az egészségügyi intézetek és raktárrész
legek kivételével jelentősen lemaradtak az ellátandóktól, így növekedett a gép
kocsikkal végrehajtandó szállítások távolsága. 

Ennek alapvetően két okát látom, nevezetesen azt, hogy különösen a háború 
kezdeti időszakában kevés volt a szállító gépjármű, másrészt a hadtáp túlságosan 
kötődött a vasúthoz, ami éppen az előző okkal magyarázható. 

Úgy gondolom, szükséges néhány mondatban foglalkozni a hadtáp őrzés
védelmével is, mely békeidőszakban sok parancsnok és hadtáptiszt tevékenységé
ben - tapasztalatom szerint - nincs az őt megillető helyen. 

A Nagy Honvédő Háború alatt a valóságban igazolódott, hogy a hadtáp 
munkájának sikere, így közvetlenül a harctevékenység sikere függött annak őrzés
védelmétől. Az őrzés-védelem hatékony megvalósulása érdekében a peremvonal
tól 5-50 km-ig terjedő mélységbe tiltott övezeteket létesítettek, ami magába 
foglalta a helyi lakosság kitelepítését, álcázást, tűzvédelmi és más rendszabályok 
foganatosítását. 

Hogy milyen súlya volt a hadtáp őrzés-védelmének, bizonyítja a Népbiz
tosok Tanácsa 1941. június 26-án kiadott határozata, mely alapján megalakításra 
került a hadsereg hadtápvédelmi főnöki intézmény, amely felelt a front és hadsereg
hadtáp őrzés-védelméért. Ami nagyon lényeges, rendelkezésére álltak biztonsági 
csapatok, sót a főirányban (vagy fontos irányban) tevékenykedő front biztonsági 
hadosztállyal rendelkezett, mely képes volt egy, vagy két szomszédos hadsereg 
hadtápkörletének biztosítására. 
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Alapvető feladataink az alábbiakban foglalhatók össze: 
- ellenséges ügynökök, diverzáns csoportok elleni harc; 
- utak, vasutak őrzése; 
- zárószolgálat szervezése az utakon. 

Természetes, hogy a földi védelmen kívül biztosítani kellett a hadtáp objek
tumok légvédelmét is, melyet döntően a magasabbegységek és seregtestek, lég
védelmi eszközei, illetve a front vadászrepülői oldottak meg. 

Ha a körülmények megkívánták, a hadtáp objektumok oltalmazásában a 
csapatlégvédelem erői mellett részt vettek a honi légvédelem erői-eszközei is. 

Példa erre, hogy a kurszki ütközetben a Központi és Voronyezsi Frontok 
hadtáp objektumainak oltalmazására a honi iégvédelem állományából mintegy 
400 légvédelmi löveget, 229 légvédelmi géppuskát, 111 repülőgépet és 71 
fényszórót használtak fel. 

* 
A hadműveleti hadtáp egyik fő feladatát képezte a csapatok anyagi-techni

kai biztosítása. 
Az anyagi szükséglet függött a front (hadsereg) állományától, a harctevé

kenység és a várható feladat jellegétől, a hadművelet méretétől és egyéb befolyá
soló tényezőtől. 

Lényeges, hogy különösen 1942-től a front és hadseregek anyagi készleteit 
már a támadó hadművelet kezdetén igyekeztek a tervezett mennyiségnél nagyobb 
mértékben létrehozni. Azokat a készleteket, melyek a hadművelet alatt érkeztek 
be, a hadművelet végére létrehozandó tartaléknak tekintették. 

Védelmi hadművelet előkészítése időszakában elv volt, hogy olyan készlet
mennyiségeket hozzanak létre, amely biztosítani képes a támadásba való átmenet 
szükségleteit. 

Azt gondolom, nem új dolog, hogy az anyagi biztosításban kiemelt helyet 
foglalt el a lőszerellátás. Ennek ellenére megállapítható, hogy az egész háború 
folyamán a csapatok kisebb-nagyobb mértékben állandóan érezték a lőszerhiányt. 

A háború első időszakában a lőszerellátás nehézségeit elsősorban az okozta, 
hogy mint az előzőekben utaltam rá, a raktárak nagy száma települt a határ 
közelébe, s ezek nagy része elveszett. Ehhez a súlyos gondhoz járult a termelés 
csökkenése, az ellenség légicsapásai, illetve az ipar áttelepítése. A lőszerhelyzet 
igen súlyos volt egészen 1942 nyaráig, s ez alatt az idő alatt drasztikusan kellett 
csökkenteni a csapatok lőszerfelhasználását. Észrevehető javulás 1942 végétől 
volt érzékelhető, amikor a termelés jelentősen megnőtt, szigorú felhasználási 
normák léptek életbe, s javult az utánszállítás is. 

A háború harmadik időszakában a lőszer csoportosítására nagy átlagban 
elfogadható a következő megoszlás: közvetlenül a csapatoknál és a tüzérségi 
tüzelőállásokban volt az egész rendelkezésre álló lőszer mintegy 700/o-a, a had
seregraktárakban 200/o-a, a frontraktárakban 10%-a. 

A lőszerellátás végrehajtását befolyásolta, hogy a felhaszált lőszer mennyi
sége rendkívüli módon egyenlőtlen képet mutatott mind a seregtestek, (magasabb
egységek), mind a hadművelet napjait tekintve. A támadó hadműveletekben a 
legnagyobb felhasználás az első napokban volt, az ellenség védelmének áttörése 
időszakában. A támadás ütemének fokozásakor, amikor áttörték a harcászati 
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védelmet, erőteljesen csökkent a lőszerfelhasználás. Védelemben is általában az 
első nap volt legmagasabb a lőszerfelhasználás. 

Az egyenlőtlen felhasználás még bonyolultabbá tette a kevés szállítóeszköz 
mellett különösen az első lépcsők ellátását. 
. Meµnyiségét tekintve az üzemanyag-ellátás foglalta el a második helyet az 

anyagi biztosításban. Az összes szállítások közel 280/o-a üzemanyag volt, ami 
bizonyítja kiemelt helyét az ellátás rendszerében. Munkám első részében utaltam 
a tárolóeszköz hiányára, ami különösen a háború első időszakában súlyos hely
zetet teremtett. Ehhez járult még a nagy veszteség, valamint az ellenőrzés nél
küli felhasználás, s mindezek következményeként nagy hiány a csapatoknál. A 
vezetés, annak érdekében, hogy az üzemanyag felhasználás a tényleges szükség
letnek megfelelően alakuljon, 1942 augusztusától a frontok számára a feladat és 
állomány figyelembe vételével kereteket állapított meg. 

1942 őszétől különösen nehéz volt az üzemanyag-ellátás, mivel a Kaukázus
ból érkező szállítások lecsökkentek. A bonyolult helyzet miatt a minimálisra 
kellett csökkenteni a gépkocsiszállítást, végre kellett hajtani a szállítások átirá
nyítását a vasútra, illetve szekérszállításra. Még olyan rendszabályt is foganato
sítottak, hogy a gépjárművek egy részét átállították faszén üzemeltetésre. 

A Nagy Honvédő Háború második időszakában lényegesen javult az üzem
anyag helyzet, nehézséget inkább a repülőbenzin okozott. A háború harmadik 
időszakában, mikor a szovjet csapatok az egész arcvonalon támadásba mentek 
át, a megnövekedett technika mennyisége, valamint a támadó hadműveletek mé
reteinek növekedése az üzemanyag-szükségletek növelését eredményezték. 

Az egyes frontok üzemanyag-készletei eltértek egymástól, ami visszavethető 
a feladatra, a harci és egyéb technika számára. 

Ha figyelembe vesszük az 1., 2. és 3. Belorusz frontok, az 1., 2. és 3. Ukrán 
frontok helyzetét, megállapítható, hogy általában biztosított volt a frontrepülők 
20 bevetésének, a gépjárművek 800 km-es futásának, a harckocsik 40 üzemórás 
felhasználásának üzemanyag biztosítása. A frontok egy üzemanyag javadalmazása 
elérését mutatja, hogy pl. az 1. Belorusz Front egy üzemanyag javadalmazása 
9000 tonna volt, a 3. Ukrán Fronté 3600 tonna. 

Altalában az volt a jellemző, hogy a hadműveletek kezdetére a szükséglet 
mintegy fele volt biztosítva, a hiányzó anyagot a frontok és hadseregek csapatai 
a hadművelet folyamán kapták meg. Ha a mennyiségi oldalról közelítjük meg a 
szükségleteket, elmondható, hogy a front hadművelet teljes felhasználása elérte 
a 80-100 ezer tonnát. 

* 
A szovjet fegyveres erők anyagi-technikai biztosításának fő forrása az ipar 

és a mezőgazdaság volt. A haditevékenység hatalmas méretei, magas fokú inten
zitása mérhetetlen mennyiségű anyagi eszközt követelt, kiemelkedve még ebből 
is a lőszer és üzemanyag. :Éppen ezért a meglevő készleteket szükséges volt 
gazdaságosan felhasználni. Ezt szolgálta a Főhadiszállás 1941 októberi intézke
dése, melyben megszabta a lőszer, üzem- és kenőanyag felhasználást. Ezen túli 
mennyiség felhasználása csak a Főhadiszállás engedélyével történhetett. 

A Főhadiszállás, miközben igen szigorú rendszabályokat vezetett be, maxi
mális készleteket halmozott fel azoknak a frontoknak az ellátása érdekében, 
melyek a föirányban tevékonykedtek. Hogy erre milyen okok miatt volt szükség, 
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bizonyítja, hogy a szovjet ipar 1943 júniusában mintegy 13 millió lövedéket és 
aknát állított elő, ugyanakkor csupán három front Nyugati, Brjanszki, Központi) 
a július 12. és augusztus 23. között az orjoli hadműveletben 11 millió lövedéket 
használt fel. 

Az összes hadjáratok legfontosabb eseményei a hadászati hadműveletek 
voltak. A háború folyamán az anyagi-technikai biztosítás szigorú rendje alakult 
ki, mely tartalmazta: az anyagi eszközök előzetes felhalmozását, maximális 
mennyiségük összpontosítását a hadjárat fő hadművelete biztosítása érdekében, a 
központhadtáp szerveinek közelítését az arcvonalhoz, az anyagi eszközökkel tör
ténő manőverezést. 

• 
Úgy gondolom, a hadtáp szolgálat tevékenységére teljes súlyával nehezedett 

az a tény, hogy a XX. században a meglevő fegyverfajták tökéletesítésének 
folyamata és az új pusztító eszközök megjelenése robbanásszerűen meggyorsult. 

Összehasonlításul sem árt emlékezni arra, hogy Európában a tüzérségnek 
és a kézi lőfegyvereknek a gyalogság harcrendje széttagolására gyakorolt hatása 
mintegy négyszáz évig tartott. 

Hogy a korszerű hadművészet alig hatvan éves időszaka alatti fejlődési 

ütemét érzékeltetni tudjuk, elég felidézni a XX. század első felének néhány 
olyan tényét és dátumát, mint például azt, hogy a repülőgépek a harctereken 
1912-ben a balkáni háborúban jelentek meg, a csapatok hadműveleti szállításá
hoz a gépkocsik tömegméretű felhasználása 1914-ben következett be; a gyalog
sági támadáshoz harckocsikat először 1916-ban használtak; a légideszantok 
harcászati-hadműveleti alkalmazására 1940-ben; a híres „Katyusa" harctéri hasz
nálatára 1941-ben; az első atombomba ledobására 1945-ben került sor. S ezek 
a tények mind-mind befolyásolták a hadtápszolgálat tevékenységét, új és új körül
ményeknek kellett és kell hogy megfeleljen. 

* 
A szovjet katonai teoretikusok az ellátás kérdését mindig az őt megillető 

helyen tartották számon. Azt hiszem jól fémjelzi ezt M. V. Frunze véleménye, 
mely szerint: ,,a hadtáp leggondosabb, pontos matematikai számításokon alapuló 
szervezése nélkül, anélkül, hogy ne szerveznék meg az arcvonal helyes ellátás# 
mindennel, amire a hadművelethez szükség van, a hadtápellátást biztosító szállí
tások legfontosabb számbavétele nélkül, a kiürítés megszervezése nélkül, nem 
képzelhető el nagy hadműveletek valamennyire is helyes, ésszerü vezetése." 
(Frunze: Válogatott művek 306. old. - SzL.) 

A Szovjet Fegyveres Erők hadtápszolgálatának beosztottai a háború alatt 
teljesítették kötelességüket. Az hiszem, hogy G. K. Zsukov marsall értékítélete 
egy szervezetről, annak munkájáról valóban a hozzáértő parancsnok ítélete. 

„Emlékek, gondolatok" című könyvének 360-361. oldalán a kurszki csata 
előkészítését értékelve megállapítja: ,,kifejezetten titáni munkát végeztek a 
frontok, hadseregek és magasabbegységek hadtápjai. Sajnos, nálunk igen keveset 
írnak a hadtápról, annak beosztottairól, akik munkájukkal, alkotó kezdeménye
zésükkel segítettek a csapatoknak és parancsnokoknak harcolni az ellenség ellen, 
szétzúzni az ellenséget és világtörténelmi jelentőségű győzelemmel befejezni a 
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háborút. általában, jól szuvezett és pontosan míiködő hadtáp nélkül nem lehet 
sikeresen megvívni egy korszerí, ütközetet. Ha a hadmífoelet során a csapatok 
megbízható anyagi-technikai biztosítása nincs megoldz:a, akkor elkeriilhetellen a 
balsiker . .. Annak ellenére, hogy az időjárási viszonyok kedvezőtlenül alalwltak, 
hogy nagy szállítási nehézségekkel kellett megkiizdeni, és az ellenség légitámadá
saival igyekezett meghiúsítani a küszöbönálló hadművelethez szükséges anyag
mo~atást, a frontok hadtápjai ragyogóan hajtották végre feladataikat. Mara
déktalanul biztosították nemcsak az ritközet védelmi szakaszát, hanem az ellen
támadásba való gyors átmenetet is." 

* 
A gépi korszak második nagy háborúja bizonyította, hogy amikor a had

viselő felek a kor szinvonalán álló technikával felszerelve vonultattak fel több 
milliós fegyveres erőt az alapvető politikai célok elérése érdekében, nem egy-két 
ütközetre, hanem a több százezres csoportosítások, a harckocsik és repülőgépek 
tömegével vívott hadműveletek sorára van szükség. 

A második világháború tovább erősítette, hogy a haditechnika, a harcesz
közök állandó fejlődése törvényszerűen maga után vonja a hadviselési, de az 
ellátási módok megváltozását is. 

A szovjet hadsereg hadtápszolgálata képes volt megfelelni az eléje állított 
feladatoknak, a maga eszközeivel, lehetőségeivel hozzájárulni a szovjet nép világ
történelmi győzelméhez. 
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