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A katonai és szakfeladataink mellett a hadtest minden évben csapatai 
létszám-arányainak megfelelően részt vett a népgazdaság megsegítésében, vala
mint elemi károk elhárításában. Legjelentősebbek: az 1970. 05. 12. - 06. 22-ig a 
Felső-Tiszai árvíz idején a védekezés és mentési feladat, az 1974. évi Bodrog
Tokaj-Hemád árvédelmi munkák; 1976. november 02-án a Szolnokon történt 
gázrobbanás mentési munkái; és az 1984. telén, Orosháza térségében a rendkí
vüli időjárás következményeinek felszámolásában, a polgári lakosság segítésében 
való részvétel és helytállás. 

A felszólalás nem tartalmazhatja részletesen a 3. hdt. hadtápszolgálat közel 
20 éves története munkájának eredményeit. Ezt megtesszük a hadtest történeté
nek megírásakor. Azonban most is szeretnék néhány személyt megemlíteni, akik
nek személyes munkája, szakértelme és szorgalma jelentősen hozzájárult az elért 
eredményekhez. Így Soltész László nyá. ezredes, Békés Mihály alezredes, Maczega 
Márton nyá. alezredes, Kása István ezredes, akik több mint egy évtizeden át 
szervezői és vezetői voltak, illetve napjainkban is vezetői e felelősségteljes tevé
kenységnek. • 

Történetünk eredményei köteleznek bennünket helyzetünk mindenkor pon
tos ismeretére, a további előrehaladásunkat biztosító irányok és célok megbíz
ható - hosszabb távon is helytálló - meghatározására. Ezek közül is kiemelked
nek: 

- A HKSZ, ,,M" htp. biztosításának megbízható szervezése, a feladatok 
magas szintű végrehajtása. 

- A hadtáp törzsek háborús felkészítése mindenkor hatékony módszereinek 
feltárása és általánosítása . 

- A gazdálkodás, ellátási tevékenységünk tervező, szervező és elemző olda
lának javítása, a személyi állomány járandóságának kellő időben és minőségben 
történő biztosítása. 

- Az ellenőrző tevékenységünk javítása, a társadalmi tulajdon védelme, a 
rendkívüli események megelőzése. 

A 3. hadtest hadtápjának személyi állománya érezve a hadtest történetének 
eredményeiből adódó kötelezettségeit, továbbra is kész szilárd helytállásra, az 
MN hadtápszolgálat eredményeinek alkotó segítésére. 

Az MN HAVP hadtápszolgálat fejlődése, helyzete 

Sántha Imre ezredes 

A hátországvédelem fegyveres és speciális katonai szakfeladatai - a hadi
technika rohamos fejlődésének eredményeképpen megnőtt veszélyeztetettsége -
mind nagyobb jelentőséggel bírnak. Ezért a hátországvédelem valamennyi állam
ban, így hazánkban is különösen fontos feladattá vált. 

Mindez egyértelmű követelménnyé tette a hátországvédelem egységes rend
szerének létrehozását, a feladatokra való eredményesebb felkészítés biztosítását, 
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a bevonható erők szervezettebb és gazdaságos alkalmazását a követelmények és 
lehetőségek összhangjának mindenkori biztosítását. 

A feladatok heterogén és szerteágazó volta ellenére is a fejlődést csak 
egységes rendszeren alapuló szervezet létrehozása biztosította. E céltól vezérelve 
született meg a katonai felső vezetés döntése 1970-ben a Hátországvédelmi Pa
rancsnokság létrehozására, amely több ütemben kerül végrehajtásra. 

A Magyar Néphadseregben a Hátországvédelmi Parancsnokság teljesen új 
szervezetet jelentett. Ez meghatározta azt hogy a megalakuláskor a parancsnokság 
működésének alapokmányait a különböző terveket, szabályzókat és más alapvető 
okmányokat ujjonnan kellett kidolgozni. Az átvételre került alárendelt csapatok, 
korábban különböző HM szervek, illetve PVOP alárendeltségbe tartoztak. A 
hátországvédelmi csapatoknak a következő struktúrája alakult ki: 

- Vezetést biztosító csapatok: híradó, rendészeti őr, komendáns, műszaki 
csapatok, amelyek elsősorban az állami és katonai felső vezetés részére a műkö
dés feltételeit biztosítják, illetve a vezetési pontok ellátását, őrzését, védelmét, 
mentését, mentesítését hajtják végre. 

- Központi rendeltetésű szakcsapatok: stratégiai pontonos dandár, hadi
hajós dandár, tűzszerész zászlóalj , a közlekedési csapatok, hadifogoly táborok, 
sugárértékelő főközpont, amelyek központilag meghatározott feladatokat oldanak 
meg az MN egésze, illetve a szövetséges csapatok érdekében. 

- Központi rendeltetésű területvédelmi egységek. 
- Megyei területvédelmi egységek, melyek részükre kijelölt körzetben, illetve 

a megyék területén őrzés-védelmi, mentési, mentesítési és különböző biztosítási 
feladatokat látnak el. 

A megalakuláskor hátországvédelmi csapatok közül a HA VPK HTPH szak
irányítása alá kerültek a közlekedési műszaki dandár, az átrakó körletek, az 
ideiglenes átrakó körletek, forgalomszabályozó zászlóaljak, a 2. vegyesraktár és 
javítóműhely és a hadifogoly táborok. Ez azt jelentette, hogy a HA VPK elvtárs 
a neki alárendelt katonai szervezeteket átruházott jogkörben, vezetésre, irányí
tásra a HTPH-nek, illetve a különböző helyetteseinek adta át. 

Ennek megfelelően lett kialakítva a HAVP hadtáptörzs állománya is. 
A megalakulást és a működést követő néhány évben a gyakorlat során mind 

nyilvánvalóbbá váló sajátos jellemzők, megnövekedett technikai lehetőségeink 
és feladataink szükségessé tettek több olyan belső strukturális változást, amely 
átfogta a szervezet és az irányítás jelentős hányadát. Mindez nagyban kihatott a 
hadtápszolgálatra is. 

A megalakulást és fejlődést átható, meghatározó néhány sajátos jellemzőt úgy 
vélem célszerű megemlítenem. 

Egyik meghatározó jelentőségű tényező a HAVP és alárendelt csapatai sajá
tos szervezeti struktúrájából és az alaprendeltetésből ered. A hátországvédelmi 
csapatok jelentős része a különböző fegyvernemek és szolgálati ágak állományába 
tartozó „szakcsapatok" kategóriájába tartozik, mint pl. a közlekedési csapatok, 
amelyek feladatait tekintve is a HAVP alárendeltjei között az egyik legjelentő
sebb. 

Ugyancsak sajátos vonása seregtestünknek a hadtápbiztosítás kialakult rend
szere is. Csapataink ellátása békében és háborúban egyaránt az MNHF-ség által 
kijelölt központhadtáp bázisokról, illetve vállalatoktól történik, a HAVP hadtáp-
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szolgálatának nincsenek alárendelt hadtápcgységei, tehát nincs seregtest tagozat, 
a csapatok - központhadtáp közvetlen kapcsolaton alapszik az ellátás. 

A hadtápszolgálat fejlődése a megalakulástól napjainkig alapvetően három 
periódusra tagolható: 

1. A megalakulás időszaka 1971-1972. évben. 
2. Az 1977-ig eltelt időszak amikor a közlekedési és elhelyezési szolgálatok 

kiváltak a HA VP hadtáptörzséből, a szolgálatból. 
3. Az ezt követő időszak, napjainkig. 

Fejlődésünket úgy ítélem meg hogy legjobban a sokszor nagy nehézségek 
közepette, eredményesen megvalósított jelentősebb feladataink, a HKSZ és „M" 
hadtápbiztosítása - a konkrét körülményekhez alkalmazható - rendjének és mód
szereinek kialakítása, megbízhatóságának folyamatos fenntartása, mind hatéko
nyabb, eredményesebb kiképző munkánk, háborús hadtápbiztosítási rendszerünk, 
annak rendje kialakításában elért eredményeink, a hadtápgazdálkodás kiegyen
súlyozottságának folyamatos biztosítása, az ellátásban elért átlagosan jó színvonal, 
a személyi állomány szolgálati-, élet- és munkakörülményei igen jelentős javítás-1, 
valamint a hadtápvezetés kialakított, jól funkcionáló rendje tükrözi. 

A megalakulás időszaka alatti feladatok rendkívül bonyolultságát tükrözte, 
hogy már maga a felmérés során az átvételre kerülő csapatok hadtápszolgálatai 
igen változatos képet mutattak. Működésük eltérő színvonala mellett hiányzott 
az egységes követelményrendszer, mind a felkészítésben, mind az ellátásban. 
Nehezítette a helyzetet az áohelyezett vezetői állomány heterogén összetétele is. 

Ahhoz, hogy minél rövidebb idő alatt eleget tudjunk tenni alaprendelteté
sünkből fakadó feladatainknak, itt kellett megteremteni a későbbi eredményes 
tevékenység feltételeit. 

A második időszak sem rótt kevesebb feladatot a hadtápszolgálatra. Véle
ményem szerint seregtestünk életének igen jelentős korszaka volt. Megtalálni 
helyünket, szerepünket, kimunkálni és kellően begyakorolni feladatainkat, az 
egységes vezetési rend és követelmények érvényesítésével a szolgálat minden 
területén biztosítani a végrehajtás meghatározott színvonalát, eredményességét. 
Gondolom nem volt ez másképpen más seregtestek megalakulásakor sem. 

A HA VP hadtápszolgálata a fenti feladatok végrehajtásához messzemenő 
segítséget kapott az MNHF-ség törzsétől, a szolgálatfőnökségektől. A hátország
védelmi csapatok béke és háborús hadtápbiztosításának elvi és gyakorlati kér
dései , gyakran szerepeltek témaként az 1970-es években az MNHF és a szolgálati 
ág főnökségek, kiképzési foglalkozásain. Különösen nagy jelentőségűek voltak :iz 
MNHF-ség törzsének elvi útmutatásai egy-egy gyakorlat végrehajtása előtt, mint 
pl. a „BASTYA", az „ERŐD" gyakorlatok előkészítésének időszakában. A 
HAVP hadtápszolgálata igen sok segítséget kapott - elsősorban a már kiforrott 
tapasztalatok átadásával - a seregtest hadtáptörzsektöl, az 5. HDS és az 1. 
HLÉHDS hadtáptörzsétől. 

Az elméleti munka során és a gyakorlatokon fokozatosan rajzolódtak ki a 
HA V-i csapatok hadtápbiztosításának sajátosságai, és a még megoldásra váró 
elméleti és gyakorlati kérdések. Ezek során mindinkább nyilvánvalóbbá vált, 
hogy a HAVP és alárendelt csapatok alaprendeltetéséből fakadó feladatainak 
igen nagy részét a közlekedés biztosítási feladatok teszik ki és elengedhetetlen 

115 



annak közvetlen parancsnoki irányítása. Ekkor alakították ki a HA VP hadtáp
törzs struktúráját. 

Kiterjedtebb feladatkörünk mellett erőteljes csapatépítkezési munkával kel
lett több területen az ellátás, az életkörülmények javítása alapvető feltételeit 
megteremtenünk. 

Munkamódszerünk, követelményrendszerünk folyamatos, lépésről-lépéHe fej
lődött, gazdagodott. Tevékenységünk során jó kapcsolatot építettünk ki a párc
szervezetekkel, igényeltük segítségüket, útmutatásaikat munkánk során hasznosí
tottuk. Felmérhetetlen segítséget kaptunk elsősorban a csapatok gazdálkodási 
tevékenységének irányításában a csapatok parancsnokaitól, pártszervezeteitől, 

politikai apparátusaitól. 
Az MSZMP XL kongresszus irányelvei alapján 1975-ben került sor a hát

országvédelmi csapatok I. Gazdálkodási Konferenciájára. A konferencia felmérte 
az anyagi szolgálatok gazdálkodásának helyzetét, meghatározta a további felada
tokat az élő-, erő-, az anyagok-, technikai eszközök racionalisabb, hatékonyabb 
felhasználására. Ez volt az első összegezés az addig elvégzett munkáról, áttekin
tette a megtett utat, meghatározta az elkövetkező időszak feladatait. A korfe
rencia hasznosnak bizonyult, iránymutatásait a gyakorlat igazolta. 

Attekintve ezt a rövid mintegy ötéves időszakot arra a következtetésre jut
hatunk, hogy ez volt seregtestünk életében a legjelentősebb periódus. Befektetett 
energiánk eredményeképpen a HA VP hadtápszolgálata ez alatt vált képessé fela
datai folyamatosan megbízható ellátására, az egységes követelmények és rend 
szerinti tevékenységre. 

Erre az időszakra esett a HAVPK HTPH-i váltás. Az előző feladatokat 
Sántha Jenő ezredes elvtárs irányította. 

A hadtápszolgálat fejlődésének harmadik periódusa a hetvenes évek második 
felétől következett be. 

A HKSZ és „M" hadtápbiztosításának folyamatos fenntartása mellett a cél 
a felkészítés mind hatékonyabbá tétele, a hadtápvezetés rendjének megszilárdí
tása, az ellátás és kiszolgálás feltételeinek lényeges javítása volt. 

Tovább folyt az állomány követelmények szerinti felkészítése. A gyakorlatok 
során feltétlen említést érdemel a hátországvédelmi csapatok hadtáp rendszer
gyakorlata, amelyet 1979-ben rendeztünk meg, s ennek keretében gyakoroltattuk 
„M" útján felállított szervezetek és béke állományú csapatokat, ideiglenes átrakó 
körleteket, területvédelmi ezredet, a hadihajós és a pontonos dandárt és más 
csapatokat is. E rendszergyakorlaton a HAV-i csapatok ellátását a központhadtáp 
bázisok mellett, kísérletképpen seregtest szervezésű decentrumokból oldották meg. 

A rendszergyakorlatok természetesen tovább folynak, a legközelebbi 1985. 
év őszén a „TRANZIT-85" gyakorlathoz kapcsolódik. 

Kiemelkedik még a gyakorlatok sorából a „BASTY A-81" gyakorlat, ame
lyet a HAVP a háborús működési hely elfoglalásával, teljes „M" állománnyal 
hajtott végre, e gyakorlaton valamennyi seregtest hadtáptörzzsel együttműködést 
valósított meg. 

A seregtest hadtápszolgálata tevékenysége során mind a háborús felkészítés, 
mind a béke gazdálkodás témájában törekedett a tudományos munka eredményeit 
felhasználni. A különböző gyakorlatok és egy-egy középtávú időszak gazdáik'>· 
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dásának tapasztalatait rendszeresen feldolgoztuk és igyekeztünk is azok publiká
lására. Igaz e téren szerény eredményekről számolhatunk be, azonban a jövőben, 
munkánkban nagyobb teret kívánunk a tudományos kutató tevékenységnek szen
telni. Gazdálkodási tevékenységünkben nagy jelentőséggel bírtak az 1978-ban 
megtartott gazdálkodási konferenciák, melyeken összegeztük elért eredményeinket 
és meghatározzuk a gazdálkodás további feladatait. 

A megfelelő elhelyezési körletek kialakítása mellett laktanyáink egy jelentős 
részében a konyhák, étkezdék és más hadtápobjektumok, még az 1970-es évek 
második felében is korszerűtlenek, sőt elhanyagoltak voltak. 

Az utóbbi években ez irányba tett tudatos erőfeszítéseink jelentős eredmény
re vezettek. A csapatépítkezés volumenét és ütemét fokozva, kihasználva az építő 
műszaki csapatok munkaerő lehetőségeit korszerűsítettük konyháinkat, jelentősen 
javítottuk az egészségügyi ellátás feltételeit, felújítottuk kisegítő gazdaságainkat. 

Úgy ítélhető, hogy e téren jelentős előrelépést - a szerényebb lehetőségek 
ellenére is - cl tudtunk érni, a tervszerű, a központi és saját erőforrásaink kon
centrált célirányos felhasználásának köszönhettük. 

A gazdálkodás helyzetével és további feladataival kapcsolatos napirendet 
párt alapszervezeteink vezetőségei a pártbizottságok és a pártértekezletek rend
szeresen tárgyalták üléseiken, s határozataikban, állásfoglalásaikban sok hasznos 
útmutatást adtak. 

Mindig nagy jelentőséggel bírt seregtestünknél a káderkérdés. A kezdeti 
időszak heterogén k:íderösszetétele mellett jellemző ma is a viszonylag nagy 
fluktuáció. Példa erre, hogy az utóbbi négy évben a hadtápszolgálat ti., tts.-i 
állományának több mint 90°;o-a kicserélődött. Az egészségügyi szolgálatban ez a 
szám még magasabb. Káderutánpótlásunkat az állomány tanulásának fokozottabb 
segítésével is igyekezünk megoldani. 

Elért eredményeinket, jelenlegi helyzetünket legjobban az 1984. évben le
vezetett váratlan HM szemle megállapításai tükrözik. Ennek megfelelően meg
állapítást nyert, hogy a HAVP hadtáptörzs minden tekintetben a követelmények 
szintjén eleget tesz feladatainak. Az ellenőrzött egységek hadtápszolgálatainak 
munkája átlagosan jó színvonalú. Mindezek alapján úgy ítélhető, hogy az elmúlt 
10-14 évben fáradozásaink nem voltak sikertelenek. Azt is el kell mondani, hogy 
rövid nem egészen másfél évtizedes fennállásunk alatt igen sok és szerteágazó, 
korábban ismeretlen feladattal kellett megbirkóznunk ahhoz, hogy csapataink és 
a HA VP hadtápszolgálata olyan színvonalon végezhesse munkáját mint amit 
elöljáróink elvárnak. 

* 

A múlt és jelen tükrében egyértelműen kirajzolódnak további feladataink, 
távlati célkitűzéseink is. A soronlevő feladatok megválasztásában jó iránytűként 
szolgálnak részünkre az MSZMP HAVA 1985. évi pártértekezletének határozatai, 
állásfoglalásai, az elöljárók útmutatásai. 
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