
HRISTóF VINCE őrnagy 

A Hadser•eg liadtáp felépítése 
· a vas,íti liálózat,·a 

Sztálin a Szovjetunió nagy Honvédő Háborújáról írt művé
ben a következőket mondj a: ,,A szállítószolgálat, mint ismeretes, 
a legfontosabb összekötő eszközt jel,enti a hátország és a front 
között. Előállíthatjuk nagymennyiségben a fegyverzetet és a lő
szert, de ha azokat a szállítószoJ.gálat segítségével nem juttat
hatjuk idejében a fron1ra, akkor a front szempontjából haszon
talan teheráruk maradnak Meg keil állapítani, hogy a fegyver
zetnek, a lfoz.ernek, az é!,eímiszernek, a ruházatnak stb. a front
hoz való jókori eljuttatása szempontjából a szállítószolgálat sze
repe döntőnek látszik." 

Ez a megállapítás egyike a győztes szovjet hadsereg harc
elveinek, amelyek elsajátítását a Miniszter Bajtárs tiszti pa
rancsa kötelességünkké, teszi .. 

A győztes Szovjet Hadsereg kiképzési módszereinek, szer
vezési és harcelveinek honvédségünkbe vaió bev,ezetése döntő 
fejlődést jelentett hads·eregünknek az anyagi szükség!etekkel való 
ellátá~a terén. Ennek köszönhető, hogy hadtápszolgálatunk a 
mult lenézett „GH"-saibóL a harcos fegyvernemekkel egyenrangú 
és éppen ezért azok harcát mindenben kiszolgálni és alősegíteni 
tudó tényezővé fejlődött 

A hadtápszolgálatnak, amelynek feladata lényegében a har
cos állományt minden anyagi szükséglettel . ellátni, döntő fel
adata a szá!Htás és ennek folytán gerince a szállító vonal, 01kár 
a lőszer, üzemanyag, élelem és egyéb anyagok előreszáí'.ítását, 
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a,kár a sebesültek, zsákrnányanyag, roncsa1nyag • vagy . kiüi ítési 
anyag hátraszállítását tekintjük. 

A szállítás közúti, va·súti, vízi és légi szállít1.si §.gazatok
kal törtfohet. A csapat hadtáp (hadosztályig bezáróL1~) főként 
közúton szállít. A hadsereg hadtáp - amennyiben a körülmé
nyek és a vasúti hálózat fejlettsége megengedi - döntő :-ész
ben . vasúti szállítást alkalmaz; a működő hadsereg,nek a hát
országból történő elláitása pedig csaknem kizárólag vasúton és 
kedvező hajózó vonalak esetén víziszállítással történik. Ennek 
oka az, hog·y a technika mai fejlettsége mellett nagy tömeget, 

, nagy távolságta, ol!Csón és viszonylag gyorsan még miind:~ csak 
vasúton és víziúton száílíthatunk. 

A gépkocsiszállítások qZ elmult háborúban hatalmas fejFí
désen mentek át ugyan, sok esetben hatalmas tömegszállításcJ
kat is végezbek, de mindíg esak olyankor, ha vasút nem volt; 
vagy vafamily,en ok rniatt nem i~he1:ett alkalmazni. 

A gépkocsi egye'.őre még a rövid távolságú, gyors szállítá
sok eszköze. (csapat, hadtáp), ahol előnyei - gyorsasága és a 
lffizlekedési pályával sz,emben való kisiebb igényei - teljes mér
tékben érvényre jutnak Nagyobb távolságú tömegszállíUisnál 
ezek az előnyei - ha ugyanazt a szállít~st vasúton, vagy hajó
val is lebonyoííthatjuk -, elenyésznek, mert gyorsabb rakodá- · 
sát és nagyobb menetsebességét ~llemsúlyozza a hosszú pihenők 
( éjjelezés vagy na ppalozás) tartá·sának szükségessége,. amivel 
szemben a vasút folyamatos szállítása el fogja érni ugyanazt a 
szállítási átlagsebességet. A gépkocsiszállítás hátráriyai - a 
gépkocsia1nyag gyors elhasználódása és a vezetők kimerülése -
nagy távolságoknál fokozott mértékben éreztetik hatásubt. 

Hangsúlyozni kell, ·hogy einnek ellenére is, fel kell kii;ziil- . 
nünk nagy távolságú gépkocsi tömegszállításolfra, mert még 
időleges ellenséges' légifölény is a vasúti állomi1sot pcí lya és 
műtárgyak rombolásával, vasúti szállításaink teljesítőképes~égét. 
orősen csökkentheti, s,őt i·övid időre és egyes vonalakon a szál
lításokat teljesen meg is akadályozhatja. 

A . légi hadtápszállítások jelénleg még kivételes c·s,~tben 
(körülzárt egységek ellátása, súlyos sebesültek sz{tllíb'is:1 stb.) 
és csak korlátolt mértékben kerülnek alkalmazásra. 

Igy áttekintve a szállító ágazatokna1k a szerepet a m{íködő 
hadsereg anyagi ellátásában - láthatjuk, hogy miért játs:~}k 
döntő szerep,et a vasúti hálózat a hadsereg hadtápjának felépí
tésében . A hadsereg hadtápj ának fogalmába a sz,ervezetszerű 
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hadtápinté-zetet és egységek, a terüle1 és az ezen lévő közleke
dési vonalak tartoznak 

A hadsereg hadtpákörlet az a terület, amelyen a hadsereg 
hadtápja elhelyezkedik. Ezt jobbról és balról rendszerint a had
sereg hadműv,eleti sávhatárai határolják, hátsó határa támaxlás
ba1n 50-100 km, védelemben 100-150 km szokott lenni. 

A hadsereg hadtápkörJ.et és a vasúti hálózat összefiigésének 
élesebb megvilágítása cé'.j ából két szélsőséges esdet fogok 
megbeszélni: először ha a hadsereg ·hadtápkörlete keclvez0 
(hosszirányú) és sűrű vasúthálózattal rendelkezik, más,)d ,zo; 
pedig, ha keresztirányú vasútvonalat és csak egy-két rakqdísra 
alkalmas vasúti állomást fogial magában. Ez utóbbi -- egé
szen kivételes es-etektfü eltekintve - mindég fent fog á'.lni, mert 
a tE;kintetbe jöhető harderek vasúth álózatának sűrűsége és a 
hadsereg hadtápkörlet kiterjedése legalább ezt lehetővé teszi. 
Ezt a szabályzatnaki az az előírása is alátámasztja, hogy „miveí 
a hadsereg hadtáp feiépítésének legfőbb alapja a vasúti hálózat. 
a hadsereg hadtápkör letét a vasútv\:mal irányától függő2n álla
pítsuk rru;;g." 

A hadsereg hadtápkörletében ( és az a]á;1·endelt csapathad
itápkörletekben) leV\Ő vasút~ hálÓ1zatot a 1hadserei2 1 vasúti kö,, ieté· 
neik nevezzük. Az ezen t,örténő vasúti forgalom irányítása a.had
sereghadtápszolgálat közlekedési osztályának (ha csak egy mű
ködő hadseregünk van, ez lesz rendszeriil1t a tábori vasúti és 
hajózási for.gaíom főnöke is) és az ennek alárendelt hadsereg 
katonai vasúti vonalparancsnokságoknak a feladata. Ezeknek a 
katonai vasúti hatóságoknak a vasúti forgalom biztosítására 
küLö1nféle közlekedési alakulatok állnak rendelkezésére (vasúti 
zászlóaljak, vasúti üzem századok, vágánygépkocsi Ószlopok; 

. közJ.ekedési híradóalakulatok stb.) .2 

1 I-Ia a dolgozatomban szabályzatra hivatkozom, a „TechmiriJmum a 
,lrndtápszolgálat számárn" címG szolgálati könyv ér-ten déí. . 

2 Féireérlések elkerüiése véc,ett fe l kel l hívnom azoknak a bajtársak
nak a figyelmét, ak:11< a közlekedés kérdésévei a szovjet katonai irodalom, 
vagy ennek nyersfordítá,sa alapján is szándékoznak fog'.alkozni, hogy .a· 
Szovjet Hadsereg és honvédségünk létszámában fennáiló hatalmas különb
ség a katonai vasúti hatóságok ·szervezetében és e lnevezésében is bizonyos 
különbségeket okozott. Igy a szovjet irodalomban és a fordításokban szerep:éí 
hadsereg, hadtápszolgálat, közlekedési osztályának. feladatát a mi v:szony
iatunkban rendszerint a „tábori vasúti és hajozási forgalom főnöke" a 
'vasúti' körzet katonai parancsnoká,iak feladatát a magyar „vasúti vonal
parancsnok", a katonai vonalparancsnok feladatát pedig a magyar ,,vasúti 
vonalparancsnokság kirendeltsége" va"gy a ;,vasúti el:enőrző áilomás-" fogja 
ellátni. 
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· A ·haids,ereg hadtá1pjám1aik l<e1gliémyei.g,es1elblb és ,a, :via&úthá,lóz1a1tital 
közvetlen kapcsolatban álló részei a hadsereg anyagi alap és a 
hadsereg kórházi alap. 

A hadsereg anyagi alap egy bizonyos területen elhelyezkedő 
szúvezet, amely parancsnokságból, a hadsereg mozgótartalékai
ból, fegyvernemi el!átó egység:ekből, raktárakból és különféle 
segédalakulatokból (őrszázad, munkásszázad stb.) áll. 

Feladata a hátországból szállított anyag átvétele, osztá
lyozása, kirakása és tárolása, vagy továbbirányítása és kiadása. 

A hadsereg anyagtarta1ékait iit összpontosftjuk és decentra
lízáltan tároljuk. A hadsereg anyagi alap parancsnoka a had
sereg hadtápparancsnoknak van közveeenül alárencte·lve. 

A hadsereg anyagi alap telepítésére, fenti feládatai,nál fogva 
- két-három jó úttal és megfelelő számú tároló és rakodóvá
gánnyal rendelkező vasútallomás szükséges. Az arcvonaltól való 
távolsága a hadműve:eti és a ·vasúti helyzettől függ, tái;na '.l:ís
ban 'á'.italában 60-100 km, védelemben 100-150 km. 

A hadser,eg kórházi alap vasúthálózattal kapcsolatos fel
adata a hosszú idő alatt gyógyuló sebesüíteknek és betegeknd< 

, a •hátorsz.ágba történő hátra:szállítása (kiürítése) és egyes vasúti 
sz,erelvényben elhelyezett intézetekinek (fertőtlenítő és fürdővonat 
stb.} alkalmazása. 

Ehhez a hadsereg kórházi alap kiürítő szerveinek vasút
állomások köze'.·ében kell lehetőleg települniök. A hátraszállí
tásra külön kórházvonatok, továbbá az ür~sen visszaforduló 
csapat- és anyagszerelvényekből képzett, rögtönzött s-ebesüll
szállító szerelvények állnak rendelkezésünkre. Ezen szál'.fösok 
tömege az anyagszállításokhoz viszonyítva elenyésző és n~nd
szerint ellenkező irányú lévén, azokat nem zavarja, így ezt ezen 
dolgozat keretében bővebben nem tárgyalom. 

A hadsereg vasúti körletében lévő vasúti állomások · ren-
deltetésük szerint a kövebkez:őképpen oszlanak meg: · 

1. a hadsereg hadtápkörlet hatsó határánál lévő, erre alkal
mas nagyobb vasútállomáson te!epítjük az elosztó allomást. Ide 
futnak b-e a hátországból érkező zárt anyagszerelvények (]ősie°r, 
üzemanyag, élelem, stb. vonatok). 'Itt ez,eket átveszil,, c,szttlycz
zák, az alábbiak szednt, esetleg vegyes szerel'Vényekbe rendezik 
össze és kirakás nélkül továbbítják. · 

2. A hadse~eg hadtápködet többi vasúti áilomásain a ~,ük
ség szerint ellátó állomásokat rendezünk be. Ellátó ál.lomásnak 
nevezzük azt a vasútállomást, amelyen a hadsereg rak1.árak, 
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vagy azok részlegei települnek. EzeJQen a vasútállomásokon· le
gyen minél több vágány, rakodó és raktárépület ( előírás sze
rint 5-6 kitérővágáiny, 1-2 rakodóvágány). 

Az ellátó állomások rendeltetésük szerint három félék le
hetnek: 

a) egy Jiövész hadtest és a hozzá utalt alakulatok minden
féle anyaggal való ellátására képesített ellátó állomás 1a to
vábbiakban a rövidség kedvéért ' területi ellátó állomásnak ne-
vezem). . 

Ezeket kedvező vasúthálózat esetén az illető hadtes>t terü
letén telepítjük, támadásban 25-40 km, védelemben 45-60 
km-el az első vonalunktól. Ez.ek reindszerint kívül esnek a ha<l
sereg anyagi aíap területén, de alá vannak rendelve a hads,ereg 
anyagi alap parancsnokának. _Egészen előnyös vasúthálózat 
esetén természetesen hadosz1tályonkémt is telepíthetünk ilyen 
ellátó állomásokat ( 1. sz. váztat). 

b) az ellátó állomások ~ásik fajtája · az egész hadsereg 
összes alakulatainak egy, vagy két anyagfajtával való ellátá
sára van képesítve; (lőszer, ellátó állomás, üzemanyag ellátó 
állomás, éle:em ,ellátó áll.omás, stb.), ezeket röviden szakosított 
ellátó állomásoknak fogom nevezni. . Ez,ek rendesen területileg 
is be:eesnek a hadsereg anyagi alapba, és olyankor telepítjük, 
ha a hadsereg vasúti körzete e:éggé kiterjedt ugyan, de távol 
van az arcvonaltól, így területi ellátó .állomások telepítésére 
nincsen lehetőség, illetve a közúti viszonyok olyanok, hogy a 
vasúti álíomások az ös•szes hadosztályoktól kb . . egyforma távol 
esnek. 

Feladatuk a hátországból érkező anyagszerelvények ki:·a · 
kása, a csapat részére azonnal 1nem szükséges anyagok táro· 
lása, az azonnal szükséges anyagok továbbítása a hadosztályok 
rak1táraiba, vagy a hadsereg előretolt anyagi alapba (az· előre
tolt hadsereg. anyagi alap fogalup.ára később térnk ki . (2. sz. 
vázlat). 

c) A harmadik fajta a hadsereg összes alakülatainak vagy 
két megerősített hadtestnek minden anyaggal való ellátására 
képesítet ellátó állomás (rövidség kedvéért vegyes ellátó állo
másnak nevezem). Ezeket rendes,en igen kedvezőtlen vasúti 
hálózat esetén tel,epítjük, ha kevés a vasútállomás. 

Az eliátó állomások telepítésénél természetesen a közúti 
viszonyok is döntő súllyal esnek latba. Feltétlen követelmény, 
hogy J,egalább egy, de lehetföeg több jó gépkocsiúttal rendel
kezzenek az elláfandó seregteiStek felé. 
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Egy hadseregen belül a i2hetőség Sz·erint legalább három
négy el!Mó állomást kell beállítanu1nk, ezen felül természel2sen, 
ha az arcvonal köze'.ében (25-60 km) tudtuk a (területi) ellátó 
állomásokat teí,epíteni, a hadsereg _anyagi alap nagyobb távol
ságra (60-150 km) lévő tárolóraktárait is vasúti állomásokon 
helyezzük el. 

Igen kedvező vasúti hálózatnál a csapat hadtáp közvetlen 
ellátására kirakó állomásokat te'.,epítünk. 

Ezek a csapathadtáp körJ.etében vagy annak határain, ked- . 
vező utak k.öze!ében helyezkednek eí, lehetőleg annyira elől, 
amennyire a'. vonatok első vonal közel•ébe még egyáltalán eljut
hatnak. Ezeken az á!.'.omásokon a hads,ereg hadtápinak már sem
milyen része sem te:epül, hanem az ellátó állomásokról kis 
szerelvényekikel (2~10 vasúti kocsi) és egy kísérővel előreszál
lított anyagot a csapat hadtáp szervei veszik át, rakják ki és 
szállítják el. 

A szabál'yzat szerint előretolt hadsereg anyagi alapot akkor 
telepítünk, ha az eí'.átó állomások az e:ső vonaltól túl nagy tá
volságra vannak. Az előretolt hadsereg ányagi alap távolsága 
élZ e'.,ső vmaltól támadásban 20-30 km, védeJ.emben 40-45 

· km. Vé'.,eményem szerint fen1tiekbő! következik, hogy e'.őretolt 
hadsereg anyagi alapot csak vasúti vonalak, illetve vasúti for
galom hiányában telepítünk (pl. erős ellenséges légi tevékeny
ségnél), mert ha van vas útvonalunk és azon forgalmat is feinn 
tudunk tartani, lényegesen egyszerűbb és kedvezőbb területi 
ellátó állomások fe'.állítása. 

Az eíőretolt hadsereg anyagi alap elhely,ezésére a hadműve-. 
Jeti helyz-et mellett a l<özúti helyzet íesz a döntő, mert szállítá-
sai kizárólag közúton folynak . 

Az előretolt hadseTeg anyagi alap lényegébe111 a c. típusú· 
- vegyes el.látó állomás feladatkörét látja el, ~ehát az ér,ke,ző 
anyag átvételét, átrakását, és kiadását, · vagy száí'.ítását. Itt a 
hadműveleti helyzet szerint legfeljebb 1-2 napi anyag szükség
letet fogunk tárolni. 

Egy példát láthatunk a fentiek alka:mazására sűrű · és ked
vező vasúthálózatnál az 1 számú, k,edvezői:len vasúti helyzetnél a 2. sz. vázlaton. . 

Az eJ.ső esefüen sűrű vasúthálózat es,etén a hads,ereg anyagi 
aiapot, illetve annak tároló raktárait hátrább fekvő vasúti állo
másokon telepítjük, elől területi ellátó és kirakó vasúti állomá
sokat ' rendezünk be é;3 a szállítások zömét vasúton bonyolítjuk 
le egészen ű ho. hadtápig. "' 
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Az anyagszállítás rends.zerét ebben az esetben a 3. a. számú 
vázlaton látjuk. A kedvezőtlen vasúti hálózatnál (2. sz. vázlat) 
például csak két vasúti állomásunk van, ezeken keresztül települ 
a hadsereg anyagi alap parancsnokságának az álláspontjával, 
vagy vegyes ellátó állomás szerep_ét betöíteni, de csak annyi
ban, hogy azokat a szerelvenyeket, amelyek nem a nála lévő 
szakosított ellátó állomásra tartoznak, továbbirá1nyítja a másik 
ellátó állomásra. Minden anyag ezen a két állomáson rnk ki és 
vagy itt, vagy ezek közelében tároíjuk és .közúti szállítással 
továbbítjuk az előretolt hadsereg anyagi alap és a c·sapat hadtáp 
felé (3 /b .. számú vázlat). 

Az elől említefi: vasúti katonai hatóságok csoportosítása a 
következők szerint történik: 

A tábori vasúti és hajózási forgalmi főnöke (a hadsereg 
hadtápszolgálat közlekedési osztálya) a hadsereg hadtáppa
rancsnok törzs,ének álláspointj án települ. Ha ez nem esik egybe 
a hadsereg ,a,ny,a,g;i ·ailaip ,pa,rall1icSúloksáig:áinalk a1z állás,pontjáva,l, 
úgy az utóbbi helyen ,kiren-deltséget létesít - illetve ezzel a fel
adattal az egyik alárendelt vasúti vonalparancsnokságot (vasúti 
körzet katonai parancsnoka) bízza meg és azt ott ·telepíti. · 

Az elosztó állomásra rendesen vasúti vonalparancsnokság, 
vagy ennek kirendeltsége kerül. 

Az eílátó állomásokon vasúti ellenőrző áll9másokat, vagy 
vvp. kirenddtséget állítunk fel (vasúti állomás katonai parancs
noka), . akik szolgálatukat közlekedési szempontból az elöljáró 
vasúti vonalpar.ancsnokság, egyéb szempontból az ellátó állo- . 
más parnncsnokának utasításai szerint fogják elíátni. · 

A vasúti vonalparancsnokságok (vasúti körzet katonai pa
rancsnoka) elhelyezésénél fentiektől eltekintv,e közlekedés
technikai szempontok az irányadók, azokat főként úgynevezett 
rendelkező vasúti állomásokon telepítjük (olyan állomások, 
amelyek helyzetüknél és vasúttechnikai berendezésüknél fogva 
egy vonaLrész for,galmát szabályozzá1k, (függetfanm 1a1ttál!,, !hogy 
azon az állomáson ·vannak-e hadsereg hadtápintézetek, vagy 
sem). . 

Altalában a katonai hatóságok és szervek szolgálatukat 
vasúttechnikai szempontból önállóan, illetve szakelőljárójuk 
utasításai szerint látják el, úgy, hogy a hadsereg hadtápparancs
nok, ainyagi alap parancsnok, illetve elíátó állomásparancsnok 
által megadott követelményeket maradéktalanul teljesíthessék. 

Altalában elv ~egyen, hogy a vasúti szállításokkal szemben 
az elöljárók csak (természetesen ·reáíis) követelményeket állít-
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B. sz. uáziat· 

HADSEREG ANYAGSZALL1TÁSÁNAK RENDSZERE 

a) Sllrű vasúthúlózat mellett: Hadsereg anyagi alap 

hátor-· 
E ~ s.zágból ,._ .. 

b) Kedvetiillen va.súti hálózat mellett: 

elöretol t hads. 
anyagi alap 

Jelmagyarázat: 

hads. anyagi 
alap 

--. Egy anyagnemet tartalmazó szerelvények 
__,,.- (Lőszer, üzemanyag, élelem vonat) 

===:> Vegyes anyagot tartalmazó átrendezett szerelvények 

Hadsereg anyagi alapon tárolt egy fajta anyagot 
elóreszállító kisebb szerelvények 

·----> Vegyes an'yagot szállító kis (2-10 tengeJyes). szere!Vények 

__. közúti szállítás . 

Elosztó, ellátó és kirakó állomasok mint az 
1. számú vázlaton 

hátor
szágból 

M frle nélkül 
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sanak f.e1', illetve a vasúti szervek részé11e csak feladatokat adja
nak meg (mit, me'.y időben, honnan, hová szállítsanak), de a 

< technikai végrehajtás részteteibe ne avatkozzanak bele, illetve 
• számo'.janak azzal, hogy valamely szállítmánynak a menetrend

icl és a kidolgozott irányítástól eltérő kierőszako.Jt futtatása a 
többi szállítmányok futásában súlyos zc).varokat okoz. 

Végül megjegyzem, hogy do'.gozatomat „a Techmin'imum a 
Hadtápszo'.gá'.at számára" elvei alapján állítottam össze, de a 
konkrét heá'.lítás, az ellátó állomások különféle fajtáinak elneve
zését és a közl. szolgálattal kapcsolatos részleteket saját elgon
dolásom alapján állítottam be. 1;:zért kívánatos vcina, ha a baj
társak hozzászólásaikkal, esetleg,es helyesbítésekkel és kiegészí
tésekke.1 járulnának hozzá ennek a fontos kérdésnek további 
ki tisztázásához. 

/ 
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