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Az 5. hadsereg hadtápszolgálata 
24 éves eredményei, további tennivalóink 

Kapus Gyula vezérőrnagy 

Seregtestünk 24 éves, 1961. augusztus 3-án - a párt és a kormányzat döntése 
alapján a honvédelmi miniszter elvtárs a 0022/ 61. sz. parancsának megfelelően -
született meg. A HM elvtárs alapító parancsában követelményként határozta meg: 
,, ... a parancsnokság fokozza a törzsek összekovácsoltságát, harcvezetési kész
ségét, .. . mindenkor legyen kész és képes harci feladatok végrehajtására." 

Az alaprendeltetés teljesítése, az alárendelt magasabbegységek és egységek 
hadtáptörzsei vezetése érdekében - a seregtest parancsnokság szerves részeként -
megalakult a hadtáptörzs is, állományában huszonhárom tiszttel, egy tiszthe
lyettessel és két polgári alkalmazottal. 

Ma seregtestünk a kor színvonalán felfegyverzett, s ellátott, a személyi 
állomány korszerűen kiképzett, a szolgálati, élet- és munkakörülmények igazod
nak a társadalmi elvárásokhoz. 

Az elért eredmények mögött jól tapintható a következetes, feszített, cél
irányos munka, az áldozatkészség, a megújulási képesség és rendszeresség. 

A hadtápszolgálat alaprendeltetésének megfelelően a háborús felkészítési 
feladatait főiránynak tekintve, mindenkor megfelelő figyelmet és erőt összponto
, ított az állomány járandóságai, szolgálati és életkörülményei növekvő színvonalú 
biztosítására. Ezen két nagy munkaterületen elért fejlődését az elmúlt 24 évben: 
a harckészültség hadtápfeltételci állandó magas színvonalon történő tartása és 
fejlesztése; a hadtápkiképzés követelmények szerinti végrehajtása; a gazdálkodás 
hatékonyságának és korszerűségének javítása; valamint a hadtápvezetés tudomá
nyos igényű fejlesztése jelentették. 

A középtávú hadseregfejlesztés időszakokhoz igazodva - az ötéves tervek
kel összhangban - seregtestünk hadtápszolgálatában - a megalakulástól napjain
kig - fokozatosan felgyorsuló, kezdetben elsődlegesen mennyiségi, majd minőségi 
változásokkal és elvárásokkal telített fejlődési szakaszokat különíthetünk el. 

A megalakuláskor és az azt követő elsö évben a hadtáptörzs előtt azon túl, 
hogy Budapestről Székesfehérvárra való diszlokációt is végre kellett hajtani, il
letve előkészíteni, kettős feladat állt: 

- összekovácsolni a seregtest hadtáptörzsét, képessé tenni a hadműveletek 
hadtáp biztosítása megszervezésére és végrehajtásának vezetésére; 

- kimunkálni és fokozatosan átvenni az alárendelt magasabbegységek és 
seregtest közvetlenek hadtápjainak irányítását, illetve az alárendeltek vonatkozá
sában igazodni és azonosulni az új hadtápvezetési rendhez. 

A hadtáptörzs összekovácsolásának alapját a különböző kiképzési össze
vonásokon, gyakorlatokon, valamint az alárendeltek gyakorlatai előkészítésében 
és levezetésében való részvétel képezte. E téren felbecsülhetetlen az a segítség, 
amit úgy elméleti, mint gyakorlati kérdésekben a DHDSCS hadtáp szakemberei 
nyújtottak a seregtest hadtáptörzs részére. Ezen időszak jelentős mérföldköve 
volt a „DUNA-62" hadászati-hadműveleti együttműködési, - és az „ISASZEG-
62" harcászati gyakorlat. Úttörőmunkát jelentett az első háborús „Adattár" 
összeállítása, a hadműveletek hadtápbiztosítás okmányainak egységesítése. 
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A végrehajtott bizottsági ellenőrzések jelentős száma, az alárendeltek anyagi 
helyzetét és felhasználását tükröző operatív nyilvántartások elkészítése jó alapul 
szolgált a gazdálkodás követelményeinek egységesítéséhez, az elszámoltatáshoz, 
a további fejlődést biztosító feladatok közös kialakításához. 

A megalakulástól 1962. év végéig végzett munka méltán nevezhető a sereg
test hadtápszolgálat „hőskorszakának" is, mert sikerült megvetni az alapokat a 
későbbi fejlődés kibontakozásához. 

Az 1962-tól 1970-ig tartó szakaszban a seregtest hadtápszolgálatá.nak fejlő
dése, pártunk politikájának következetes érvényesítése útján - a seregtest fejlődé
sének részeként - a nemzetközi helyzet változó körülményei között valósult meg 
Tartalmát a szervezeti keretek kialakításának, a rendeltetésszerinti múködéshez 
szükséges személyi, anyagi, technikai feltételek megteremtése fémjelezte. Inten
zíven folyt az alárendeltek vezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek 
elsajátítása, a csapatok átvételének, szervezésének, diszlokálásának befejezése. 
Megkezdődött az arányos minőségi fejlesztés, a harckészültség összetevőinek to
vábbi erősítése. Ez a tevékenység első ütemben a seregtest törzs budapesti állo
máshelyén, majd második ütemét a mai Székesfehérvár-i elhelyezésben valósult 
meg. Ebben az időszakban fokozta a feladatok bonyolultságát a nemzetközi 
osztályharc éleződése nyomán kirobbant Karib-tengeri és Berlin-i válság, a 
CSSZSZK-ban kialakult ellenforradalmi folyamat megállítása. 

Az első évek hadtápmunkáját áttekintve, a hadműveleti hadtáp létrehozá
sának fontos állomását képezte a HDS AAF-ség 1962-ben történő megalakulása, 
a legfontosabb tábori raktárak és a hadtáp híradó alegység szervezése, majd az 
MN-ben elsőízben - 1963-ban - végrehajtott MAAF-ség parancsnoki és törzs
vezetési gyakorlat. 

Jelentős előrelépést jelentett a seregtest hadtáp diszlokációjának korszerűsí
tése, a mobilizálható HDS mozgóbázis létrehozása és folyamatos szervezeti kor
szerűsítése, a hadtápcsapatok készenléti időinek javítása és a vezetéstechnikai 
eszközök intenzívebb beáramlása. Minde:>:ck hatásaként javult a seregtest hadtáp
csapatok, a tábori raktárak és azokat emelő, szállító zászlóaljak területi elhelyez
kedése, szállító kapacitása, valamint a hadsereg hadtáp egészségügyi csapatainak 
célszerű irányokba való csoportosítása. 

A csapathadtápba beáramló szak- és gépjárműtechnika paraméterei javítot
ták a mozgékonyságot, terepjáró képességét, a vezetés megbízhatóságát, az élet
és működőképességet. 

A felső katonai vezetés döntései nyomán sikerült fokozatosan egy olyan 
seregtest hadtápot kialakítani, amely az anyagi és szállítóeszközök egységére 
alapozva képessé lett téve - az adott követelményeknek megfelelően - a csapatok 
mozgékony követésére, az anyagi, technikai, egészségügyi biztosítás, a hadtáp
vezetés korszerű elvek szerinti megvalósítására. 

1965. évben a DHDSCS vezetésével végrehajtott hadijátékon elsőízben nyílt 
lehetőség a front típusú MN tábori hadtáp operatív csoportjával történő gyakor
lásra. Ebben az évben került sor először a tábori üzemanyag és élelmezési raktár 
szakharcászati gyakorlatára, a seregtest szállítási módszertani bemutató végre
hajtására. 

A csapathadtápok háborús feladatokra történő felkészítésében már ezekben 
az években is a különböző fedőnevű harcászati, parancsnoki és törzsvezetési, 
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valamint szakharcászati gyakorlatok jelentették a hadtápelmélet próbaköveit, a 
gyakorlati módszerek továbbfejlesztésének színtereit. 

A háborús felkészítést jellemző fejlődéshez hasonlóan a békekiképzés, a napi 
élet hadtápfeladatai végrehajtásában is céltudatos és eredményes munka folyt. 

E téren elsősorban az alárendeltek gazdálkodási tevékenységére való ráhatás 
hatékony rendszerének kialakítására tevődött a hangsúly. A seregtest hadtáptörzs 
gazdálkodó munkájában - a törzs hadműveleti jellegét figyelembe véve - az 
operatív irányítást és ellenőrzést tekintette kezdettől fogva alapelvnek. 

Visszatekintve erre az időszakra a mai gondoktól eltérő, olyan kérdések 
voltak napirenden, mint: az anyagi normagazdálkodáson alapuló centralizált 
ellátási rend feszültségei, az ellátáskiszolgálás minőségét befolyásoló (fűtetlen és 
katonaasztalokkal berendezett étkezdék, széntüzelésű konyhák, elavult állagú 
segélyhelyek, 160 fős hálótermek, kővályús mosdók, a gépesítés alacsony szín
vonala, elhasználódott felsőruházattal küszködés stb.). Mindezeket a társadalom 
fejlődésével, a párt életszínvonal politikájával összhangban levő, növekvő igé
nyek viszonyai között az igények és feltételek közötti ellentmondások feloldása 
közepette volt szükséges megoldani. 

Az elért eredmények mellett mind több feszültség merült fel az ellátási 
igények és a lehetőség között, érezhetően lassították a fejlődést a csapatgazdál
kodás túlzott mérvű kötöttségei is. 

A kezdeti gondok visszaszorítása, a hadtápvezetés tudatosodása nyomán 
mind jobban felszínre került és megállapítást nyert, hogy elsősorban a gazdál
kodást tervező munkát kell javítani, s évente legalább egy seregtest szintű gazdál
kodási konferenciát, illetve módszertani bemutatót célszerű tartani az élenjáró 
módszerek és a példának tekinthető hadtápobjektumok bemutatására. Ennek 
jegyében az 1965. januárban megtartott I. Seregtest Hadtápkonferencián a hábo
rús feladatok és a gazdálkodás időszerű kérdéseit tárgyalva - többek között -
az első jelentős lépésként napirendre került a „vezetésgépesítés" lehetőségei, 
eszközei, feladatai kérdéskomplexum is. 

Ez idő tájt bontakozott ki a hadtápvezetés rendszerében: a gazdálkodási 
tapasztalatok és módszerek önálló „Tájékoztató" -kban és „Módszertani Útmuta
tó"-ban való közreadása. 

Az 1966. évben megtartott II. seregtest hadtápkonferencia - folytatva a 
korábbi úttörőmunkát - teljes szélességében bemutatta a hadtápvezetés béke és 
háborús feladatai gépi feldolgozásához beszerezhető számítógépeket, törzsmunkát 
segítő segédeszközöket. Ezen konferencia után a HDS PK HTPH irányításával 
jött létre a HDS gépi adatfeldolgozó központja is. 

A 60-as évek végére a csapatok anyagi ellátottsága a felsőszintű vezetés 
gondoskodása alapján fokozatosan javult. Ezért mLndjobban előtérbe került a 
rendelkezésre bocsátott anyagi és pénzeszközök hatékony felhasználása. 

1968. évben az önálló költségvetési gazdálkodási rendszer bevezetése, majd 
1969. évben a HM elvtárs elhelyezési feszültségek csapatépítkezések keretében 
történő enyhítésére kiadott parancsa a korábbiaktól lényegesen kedvezőbben segí
tette a csapatgazdálkodást. 

A bevezetett módosítások, a szemléletváltozás jó lehetőséget adott a harc
készültség, kiképzés és ellátás konkrét követelményeihez igazodó hadtápgazdál
kodás megvalósításához. Az elöljárói követelményeknek megfelelően elsősorban 
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csapatépítkezések intenzív beindításával, az ellátás és kiszolgálás minősége foko, 
zásával előtérbe került a munka- és létkörülmények javítása. 

Az MNHF-ség és a seregtest hadtáptörzs, valamint a csapathadtápok kö
zötti gazdálkodási kapcsolat az évek során fokozatosan alakult ki. Ezt a folya
matot a lépcsőzetesen kibontakozó munkamegosztás, a seregtest hadtáptörzs és a 
csapatok gazdálkodási jogainak és felelősségeinek szélesítése, a bürokratikus voni.
sok visszaszorítása jellemezték. 

Az 1971-töl 1985-ig (napjainkig} terjedő - három ötéves hadseregfejlesztési 
időszakot felölelő - másfél évtizedet seregtestünknél is a nagyütemű, tervszerű 
és arányos minőségi fejlesztés, a harckészültségi és mozgósítási készség magas 
szinten tartásával egyidejűleg, a korszerű technikai eszközök folyamatos beáram
lása, és ennek megfelelő szervezeti korszerűsítés, a kiképzés kétszeri átfogó át
szervezése, a vezetés színvonalának határozott emelése, az élet- és munkakörül
mények döntő megjavítása jellemezték. 

Az alaprendeltetés mellett mind nagyobb mértékben bontakozott ki a nép
gazdasági munkán való részvétel, a bázis és csapatépítkezés. Kiszélesedett a veze
tésgépesítési eszközök alkalmazása. 

A seregtest hadtápszolgálatának fejlődése a növekvő szubjektív és objektív 
feltételek hatékony kihasználásával ütemesebbé vált. A korábbiaktól új, minőségi 
szakasz bontakozott ki a seregtest és annak hadtápszolgálata fejlődésében. 

Mindezekre alapozva a hadseregfejlesztés minőségi jegyei előtérbe kerülésé
nek megfelelően, a korábbiaktól céltudatosabb tevékenység bontakozott ki a 
seregtest hadtápszolgálat háborús felkészítése kulcsfontosságúnak ítélt területein. 
Hosszú évek elméleti és gyakorlati tapasztalatai alapján első ütemben a csapat
hadtápban, majd a hadműveleti hadtápban jelentek meg az integrált ellátó 
alegységek, egységek és magasabbegységek, a nagyszámú ellátó csapat ellátó dan
dárba az eü. csapatok eü. ezredbe szerveződtek. A korszerű szak-, és gjmű. 
beáramlása ezen szervezetek arculatát, alkalmazását is. Ezért különösen jelentő
sek voltak a seregtest és magasabbegységek által vezetett többfokozatú hadtáp 
és egészségügyi rendszergyakorlatok, ahol a tartalékos parancsnoki állomány terv
szerű bevonásával, szak- és szállító-technika felhasználásával biztosítottuk az 
összekovácsolást, a szakfeladatokra történő felkészülést. 

A háborús felkészítést szolgálva sor került ezekben az években a hadtáp
kiképzés soronlevő feladatai, a 3x8, majd a 3x6 hónapos kiképzés hadtápműve
leti módszertani bemutatókon való egységesítésre, a hadtápcsapatok növekvő „M" 
állománya összekovácsoló kiképzése célszerű módszerei kialakítására. 

A hadtápszolgálat szilárd vezetése feltételei szükségszerű javításának felis
merése vezetett a HVP módszertani bemutatók levezetéséhez. Az irányítás mód
szerei megjavítására ezen a módszertani bemutatókon alakultak ki a HDS, ho., e., 
HVP-ok vezető szervei lépcsőzése és funkcionális csoportosítása, az operatív és 
nem operatív vezetőállomány települése, működése, áttelepülése stb. tekintetében 
való megosztása. 

Különösen nagy tapasztalatok szerzésére nyílt lehetőség a nagyszámú hazai 
és baráti országok területén végrehajtott gyakorlatokon: az együttműködés és a 
nagymértékben kibontakozó hadműveletek hadtápkérdései; a seregtest hadtáp 
más baráti ország területére történő átcsoportosítása; a nagytávolságú, kombinált 
menetek végrehajtása; a baráti országok anyagi forrásai felhasználása; koalíciói 
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állományú csapatok hadtápbiztosítása tervezése, szervezése és vezetése terén. 
Felbecsülhetetlennek tekinthetők ezek a gyakorlatok a VSZ-hez tartozó had
seregek fegyverbarátsága elmélyítése, a kölcsönös tapasztalatcsere tekintetében is. 

A korszerű harckocsik, PSZH-k, BMP-k, rakéta-páncéltörő és önj. tüzérségi 
eszközök, földi, majd légvédelmi rakétaeszközök fokozatos rendszerbeállításának 
folyamatában a seregtest és a csapatszolgálat felkészítése kiszélesedett. Hadtáp
kádereink, a hadtápalegysegék állománya, tanfolyamokon, a rendszeres tovább
képzéseken, vetélkedőkön, hadijátékokon, parancsnoki-, törzsvezetési és a végre
hajtott szakharcászati gyakorlatok keretében, felkészültek a hadtápbiztosítás 
hatékony végrehajtására. 

A 70-es évek elejétől több tekintetben új alapokra helyezett csapatgazdál
kodás a személyi állomány élet- és munkakörülményei javítására, széleskörű szer
vező és végrehajtó munka indult be, ehhez újabb és újabb impulzust adtak a gaz
dálkodási konferenciák, módszertani bemutatók, a CSHSZ, majd CSGU meg
jelenése, a kísérleti, majd végleges LHTP-ok szervezése, az egyre korszerűbb 
számítástechnikai eszközökkel funkcionáló SZR-ek, hazai és külföldi tapasztalat
cserék. 

A csapatépítkezések milliárdos értékei ma már laktanyáinkban a szakasz
körletek, a melegvíz szolgáltató berendezések, alegység vizesblokkok és gazda
sági szobák (sarkok), modern tantermi, iroda és raktárépületek, CSMO-'k és 
könyvtárak, üza. komplexumok, vegyesboltok és KISZ büfék, a korszerűen fel
szerelt konyhák és csapatsegélyhelyek, és a HCSR formájában meggyőzően bizo
nyítják a végzett munka eredményeit. 

Az 5-6 éve már tartósan ható gazdasági nehézségek hatásának csökkentése 
új módszerek, fogások meghasonlítását igényelte, előtérbe került takarékosság, a 
fajlagos energiafelhasználás és költségcsökkentés, idő-, és feladatarányos fel
használás, komplex gazdálkodási szemlélet stb. Katonáink alkalomhoz illő kultú
ráit öltözetét, a ruházati cikkek minőségének és választékának bővítését, az ön
kiszolgáló rendszerű, többmenüs éllkeztetést, a komplett reggelit és büférendszerű 
vacsorát, az üzemanyag széles skáláját, az orvosi és fogorvosi ellátás elért szín
vonalát ma már megszokott tényként, és jogos igénnyel várja el az állomány. 

Az egyre súlyosbodó kádergondok ellenére zömében magasan kvalifikált 
tisztekből tevődik össze a hadtáp vezetőgárda. Tiszthelyettesi karunk katonai, 
szakmai felkészültsége nőtt. Egyre jelentősebb szerepet tölt be a növekvő számú 
polgári állomány. Hozzáértéssel végzik feladataikat a jól kiképzett hadtápkatonák. 

A jubileum kapcsán tisztelettel kell szólnom a seregtest hadtáptörzs „alap
köveket" lerakó, majd a később kinevezésre kerülő vezető állomány eredménye
ket továbbfejlesztő munkájáról. Örömmel jelenthetem, a seregtest hadtápszolgá
lata a káderek nagy nevelőiskolája volt és úgy érzem maradt is. 

Az elért eredményeink jelentősek, a jóleső érzés mellett további erőfesz1té
sekre ösztönzők. Voltak, és vannak gondjaink, kudarcaink. 

Ismerjük, tudjuk ezek eredőit, de a kivezető utat is. 

Feltételeink, eredményeink és gondjaink egyaránt köteleznek bennünket 
munkánk szüntelen javítására, amelyek egyrészt az alaprendeltetésből, másrészt 
a szolgálati, élet- és munkakörülmények szintentartásából és javításából, ránk 
háruló feladatok köré csoportosíthatók. 
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A jelenlegi középtávú fejlesztési időszak követelményei és feladatai teljesí
tésével, az elért eredményekre alapozva - a seregtest kiegyensúlyozott szervezeti 
és minőségi fejlesztésének részeként - a badtápszolgálat soronkövetkező /ő cél
kití'tzéseiként tartjuk számon: 

- a magasabb harckészültsébehelyezés és mozgósítás hadtápfeltételei még 
megbízhatóbbá tételét; 

- a háborús felkész1tés igazítását a hadművelet és hadműveleti elvek válto
zásaihoz; 

- a gazdálkodás hatékonysága, az ésszerű takarékosság fokozottabb érvé
nyesítését, az energiagazdálkodás javítását; 

- az állomány élet- és munkakörülményei hadtápfeltételei szintentattását, 
javítását; 

- a hadtápkáderek nevelésével, feszültségük és a vezetéstechnikai eszközök 
jobb kihasználásával a hadtápvezetés javítását, az erőkifejtés-leterheltség és 
eredmények optimálisabb biztosítását. 

Meggyőződésünk, hogy seregtestünk hadtápszolgálata - a katonai felsőveze
tés követelményeit teljesítve, a biztosítandó csapatok színvonalának megfelelő 
felkészültséggel - képes és kész a magasabb harckészültségi fokozatok, a had
műveleti és harcászati feladatok hadtápbiztosítására, folyamatosan képes nap -
mint nap mind színvonalasabban ellátni és kiszolgálni a személyi állományt és 
technikát. 

A honi légvédelmi és csapatrepülő alakulatok 
hadtápszolgálatának fejlődése, együttmüködése 

a DHDSCS légiereje hadtápszolgálatával 

Rebó László ezredes 

A boni légvédelem és a légierő születése az 1949. évhez kapcsolódik, ami
kor az új demokratikus Magyar Néphadsereg gyermekeiként léptek ki az immár 
40 éves tőrténelem színpadára. A tudományos technikai forradalom eredményei, 
ezen belül a hadtápszolgálat erőfeszítései, sikerei és gondjai tették lehetővé, 
hogy mai tudományos ülésünkön van miről megemlékezni, és van mit mondani 
a mai utódoknak, a felnövő új generációnak is. 

A légvédelmi és repülőcsapatok szakfegyvernemeit az új, demokratikus 
Magyar Néphadsereg születésekor szinte a semmiből kellett felállítani. Viszony
lag szerény számmal kerültek átvételre olyan káderek, akik a régi hadseregben 
is vezető beosztásban dolgoztak, s a kor követelményeinek megfelelően képesek 
voltak az új fegyvernemek születésekor a bábáskodásra. Érvényes ez mind a 
légvédelem szemére, azaz a rádiótechnikai fegyvernemre, éppen úgy, mint a 
repülőcsapatokra, a légvédelmi tüzércsapatokra, vagy a kiképző, biztosító és 
kiszolgáló katonai szervezetekre, illetve háttércsapatokra, a Repülőorvosi Inté
zet, a Killián Főiskola, a repülő anyagszertár stb. történetére is. 

Mi, a 40 év történelmének folytatói csak tiszteletteljes nosztalgiával és 
büszke szívvel gondolhatunk vissza azokra, akik a születés nehéz perceiben mi-
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