
A MAGYAR VOROS HADSEREG ÉS HADTAPJA 

Anyagi biztosítás a magyar Tanácsköztársaság 
Vörös Hadseregének harcaiban 

V a r g a Jó zs e f alezredes 

A Vörös Hadsereg létrehozásáról szóló Forradalmi Kormányzó Ta
nács-i rendelet 1919 március 25-én jelent meg, a Tanácsköztársaság meg
alakulása után négy nappal. Röviddel létrehozása után a Vörös Hadse
reg kénytelen volt fegyveres harcot folytatni az imperialista agresszió 
elhárítása érdekében. Ez a harc a román csapatok április 16-i támadásá
val kezdődött, s szinte szünet nélkül tartott a Tanácsköztársaság fenn
állásáig. fme a harci események dióhéjban, 

április lG 
május 2 

május 3 

április 27 
május 6-10-ig 
május 20-21-ig 
május 30-
június 6-ig 
június 12-23-ig 
június 29 
július 20-31-ig 

1919: 

román csapatok támadása a Tiszántúlon; 
a Vörös Hadsereg befejezi visszavonulását a Tisza 

vonala mögé; 
a budapesti Munkás- és Katonatanács állásfogla-

lása a Haza védelme mellett; 
csehszlovák csapatok támadása; 
Salgótarján első felmentése; 
a miskolci győztes támadás; 

a győzelmes északi hadjárat végrehajtása; 
a kisalföldi hadművelet lefolytatása; 
csapatok visszavonása az északi frontról; 
a tisztántúli támadó, majd védő hadművelet le

folytatása. 

A keleti hadsereg-parancsnokság április 21-én, az Önálló hadsereg
parancsnokság május 5-én alakult meg, mint a Hadügyi Népbiztosság 
mellérendelt szerve. 

A Vörös Hadsereg seregtestei az alábbi helyeken tevékenykedtek, 
illetve diszlokáltak: I. HDT a Duna-Tisza közén; II. HDT Dunántúlon; 
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III. HDT (legaktívabb) Északon, majd a tiszai átkelésnél; IV. HDT Bu
dapest közvetlen védelmében, V. HDT a Kisalföldön. 

Az események, valamint a működési körzetek áttekintése elősegít
heti az egyes hadműveletek anyagi biztosítására tett intézkedések meg
értését. 

A hadtápbiztosítás rendszerét és módját a Vörös Hadseregben a kö
vetkezők határozták meg: 

1. A Vörös Hadsereg saját (hátországi) területeken tevékenykedett. 

2. A csapatok működési területei nagykiterjedésűek voltak, sűrű 
vasűti és közűti hálózattal. 

3. A III-V. HDT kivételével más seregtestek és alárendelt csapataik 
mozgása (manővere) minimális volt, míg néhány magasabbegység (6. ho., 
80 dd.) többszöri átalárendelésre került, és nagyobbmérvű manővereket 
hajtott végre. 

4. A Vörös Hadsereg szervezése, a csapatok harctevékenysége és 
azok biztosítása erősen magánviselte az osztrák-magyar monarchia kö
zös hadseregének sajátos szervezési és működési elveit. 

5. A csapatok kiegészítése kezdetben toborzás, majd május 4-től az 
általános hadkötelezettség alapján történt. 

6. A harctevékenységek általában fontosabb objektumokért, telepü
lésekért és közűtak, vasutak mentén folytak. 

7. A háborű utáni helyzetből adódóan űj tartalékok képzésére csak 
más harcolt egységektől, valamint azok készleteiből volt lehetőség. 

8. Végül mind a hadsereg szervezésére, mind a hadműveletek előké
szítésére kevés idő állt rendelkezésre. 

A Vörös Hadsereg hadtápjának szervezete és ellátási rendszere 
mégsem egyszerűen lemásolása a (K. u. k.) hadsereg ellátási rendszeré
nek, hanem sok tekintetben igen rugalmas volt, alkalmazkodott a sajátos 
űj viszonyokhoz, számos területen ma is hasznosítható tapasztalatot ho
zott és szakszempontból elemzésre érdemes. 

I. 

SZERVEZÉS 

1. Hadügyi Népbiztosság (HŰNB) 

Alárendeltségébe - a hadsereg-parancsnokság megalakulása után -
főleg területi szervek, kerület parancsnokságok, póttestek, kiegészítő pa
rancsnokságok, állandó jellegű intézetek, különleges területi alakulatok, 
állomás- és városparancsnokságok tartoztak. 

Feladatkörét a hadműveleti területre küldött csapatok élőerő- és 
anyagpótlása, űj csapatok szervezése és kiegészítése képezte. 
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Hadtápjának szervezete az alábbi volt: (2) 

- Hadtáposztály (62. osztály) mint összefogó, irányító szerv, mely 
megfelel a mai törzsosztályoknak. 

- Szervezési és pótlás (6. osztály) minden területet átfogott. 
- Lóugy (38. osztály). 
- Ruházat és felszerelés (42. és 51. osztály). 
- Fegyver és lőszer (50. osztály). 
- Élelmezés (52. osztály). 
- Vonat és vonatanyag ügy (53. osztály). 
- Egészségügy (56. osztály). 
- Elhelyezés (47. osztály). 

Valamennyi osztály közvetlenül tárgyalt a népbiztosságokkal, és 
szakanyagaikat közegeik űtján a központi állandó jellegű intézetekbe, il
letve közvetlenül a hadsereg intézeteibe irányították. 

2. Hadsereg-parancsnokság 

Hadtáp vezető szerve a 3. Anyagi csoport. 

Tagozódása : 

a) Hadtápügyek 
Ügyköre: - utánpótlás, elvi és szervezési ügyek; 

- hadtápalegységek, -egységek -intézetek beosztása; · 
- hadtápkörlet berendezése; 
- térképek, tábori segédletek. 

b) Egészségügyi ügyek 

Ügyköre: - egészségügyi szolgálat vezetése a hadrakelt sereg-
nél és körletében; 

- veszteség és egészségügyi személyzet nyilvántartása; 
- egészségügyi anyag pótlása; 
- sebesült- és betegellátás, továbbszállítás; 
- az egészségügy személyzeti ügyeinek nyilvántartása. 

e) Hadbiztosság 

Ügyköre: - élelmezési ügyek, beszerzési körletek kiutalása; 
- ruházati ügyek; 
- pénzügyek; 
- hadbiztossági és gazdászati személyügyek. 

d) ,,Autó" ügyek. 
e) Vonat- és lóügyek. 
f) Vasűtépítési ügyek. 
g) Allategészségügyi ügyek. 
h) Műszaki ügyek. 

A hadtáp vezető szervek szerkezetét - formát bontva - azért tár
gyaljuk a hadtápszervezésnél, mert a hatáskörükön keresztül áttekintést 
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kr.phatunk azokról a sokrétű feladatokról, amelyeket a Vörös Hadsereg 
hadtápszolgálata megoldott. 

A hadsereg tábori típusú hadtápalegységekkel, -egységekkel és -in
tézetekkel rendelkezett a mindenkori helyzetnek és szükségletnek meg
felelően. Ezek egy részét különböző településekben állandó jelleggel disz
lokálták, más részét esetenként átcsoportosították, illetve mozgatták, míg 
néhányat közülük (pl. állomásparancsnokságokat) a helyzetnek megfe
lelően állítottak fel, vagy szüntettek meg. Az állomásparancsnokság szer
vezésében egyébként tanulságosan ötvöződött a területi és kötelékenkénti 
ellátás, amennyiben az állomásparancsnokság (mint területi szerv) alá
rendeltségében működő hadtápok a meghatározott körzetben levő vala
mennyi köteléket kötelesek voltak ellátni. Az ellátás szakaszai azonban 
mégis az egyes kötelékszinteknek megfelelően határozhatók meg. Az ál
lomásparancsnokságnak meghatározott számú, a működési területhez 
tartozó hadsereghadtápot rendeltek alá. Az állomásparancsnokság ugyan
akkor tisztán katonai ügyekben a területén működő legmagasabb katonai 
parancsnokságnak (pl. hadtestnek, hadosztálynak) alárendeltségébe tar
tozott. Szervezetszerű hadtápalegysége a Vörös Őrség volt. (3) 

Az állomásparancsnokságokat a működési terület nagyságának, a 
vasútállomások, valamint az egyes hadtápegységek, intézetek számának 
megfelelően állították fel. Erre utal az V. HDT 06. 12-én kelt 612/625 sz. 
felterjesztése, melyben 

Ipolyságon: 

- hadtáp állomásparancsnokság; 
- pályaudvarparancsnokság; 
- étkeztető állomás. 

Párkánynánán: 

- pályaudvarparancsnokság; 
- étkeztető állomás. 

Balassagyarmaton: 

- pályaudvarparancsnokság felállítását kérte a hadsereg-parancs
nokságtól. 

A területi szervezetnek ilyen rendszere lehetővé tette a működési 
körzetbe érkezett csapatok azonnali ellátását, kiszolgálását. Amikor pl. 
a 6. ho.-t a losonci támadáshoz összevonták, a hadsereg-parancsnokság a 
következő intézkedést adta ki: 

,.A 6. ho. átveszi mindazon csapatok és intézetek fölött a parancs
nokságot, amelyek Szentjakab, Pétervására, Feed, Megyer, Enderfalva 
között tartózkodnak" .4 Bár az alárendelés katonai vonatkozású volt, a 6. 
ho. ellátását is alapvetően a megadott körzetben levő hadtápok látták el. 

Egyébként a hadsereg-parancsnokság alárendeltségébe az alábbi te
rületi szervek tartoztak : 

a) Hadtáp felügyelőség 

A hadsereg-parancsnokság 1919. június 1-k\n kelt 531/418. sz. rende
lete három hadtáp felügyelőség felállítására intézkedett. 
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- Hatvani hadtáp felügyelőség; 
működési határa Keleten és Nyugaton a Tisza, illetve a Duna vonala 
volt. Északon a csapatok által elfoglalt terület határai. Délen Pécel, Kóka, 
Jászberény, Jászapáti, Kisköre vonala. 

- Ceglédi hadtáp felügyelőség; 

működési területe a Duna-Tisza köze volt. 

- Székesfehérvári hadtáp felügyelőség; 

működési területe a Dunántúl volt. 
Budapest területére egyik hadtáp felügyelőség hatásköre sem terjedt ki. 

A hadtáp felügyelőségek feladata helyszíni ellenőrzés és abból adódó 
intézkedések kiadása volt. A felállító rendelet kimondta: ,,Sokat látni, a 
helyszínen intézkedni és keveset írni" .5 

Allománya: 1 parancsnok, 2 segéd, 1 írnok és 3 katona. Ellátás 
szempontjából a hadtáp állomásparancsnokságokhoz voltak utalva. 

b) Hadtáp állomásparancsnokságok 
Az idézett rendelet kimondta azt is, hogy ott, ahol az állandó inté

zetek száma nagy, ezek munkájának összefogására hadtáp állomáspa
rancsnokságot kell felállítani. 

A hadtáp állomásparancsnokságok a területileg illetékes legmaga
sabb szintű parancsnokon, szakmailag a hadtáp felügyelőségen keresztül 
a hadsereg-parancsnokságoknak voltak alárendelve. 

A hadtáp állomásparancsnokság ellátási és katonai közigazgatási 
szempontból alapvető jelentőségű hadtáp vezetési szerv volt. Jelentősé

gére jellemző, hogy amikor a magasabbegységek egy-egy nagyobb terü
letet elfoglaltak, azonnal intézkedtek hadtáp állomásparancsnokság fel
állitására, illetve felállítását a hadsereg-parancsnokságtól azonnal kérték. 

Ennek egyik példája, hogy Kassa elfoglalásakor - miután Miskolc 
térségében a hadsereg ellátó bázisai nagyobb távolságra lemaradtak - a 
6. ho. parancsnoka 06. 12-én kelt 612/212. sz. hadműveleti intézkedésével 
felállította a kassai hadtáp állomásparancsnokságot. Egy másik példája, 
hogy amikor 05. 30-án megindult a Vörös Hadsereg nagy északi offenzí
vája, a 3. HDT parancsnoka 06. 02-án kelt 602/5. sz. utasításában máris 
intézkedett a miskolci hadtáp állomásparancsnokság felállítására. Land
ler elvtárs ebben az utasításában utal a hadtáp állomásparancsnokság 
ügykörére 'is. 
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A miskolci állomásparancsnokság szervezése az alábbi volt :6 

- Személygyűjtő- és irányító állomás. 
- Felvételező állomás. 
- Vasúti étkező. 
- Anyaggyűjtő állomás. 
- Lónyilvántartó és helyi fuvarozó vállalat. 
- Likvidáló pótzász!óalj. 
- Népfelkelő parancsnokság. 
- Pályaudvar parancsnokság. 
- Kórházak (barak, tartalék, Erzsébet kórház, betegnyugvó állomás). 
- Lókórház. 
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Kezdetben a városparancsnokság is az állomásparancsnoksághoz tar
tozott. Mint területi szerv szoros kapcsolatot tartotta városi direktóriu-

"" mokka!. (A 607 /17. sz. rendelet később a városparancsnokságot kivonta 
az állomásparancsnokság alárendeltségéből.) 

' 

' ... 

A hadtáp állomásparancsnokság önálló számadótestként működött, 
és a területileg illetékes katonai parancsnok alárendeltségébe tartozott. 
(A hadtápkörletben az elöljáró parancsnok kizárólagos felelősségének 
elve érvényesült.) A hadtáp állomásparancsnokságon keresztül a felelős 
parancsnok biztosította a rendészeti, illetve a közigazgatási teendők ellá
tását, továbbá a hadsereg-parancsnokság által a hadtápbiztositás céljaira 
rendelkezésre bocsátott hadtápcsapatok és intézetek irányítását. 

A hadsereg hadtápja7 

A hadtestek ellátását szakelőadói csoportok irányították. (Általános 
csoport, hadműveleti csoport, anyagi csoport.) Az anyagi csoport állomá
nyába tartozott a hadtápbiztossági főnök és az egészségügyi főnök. A hadtest 
hadtápját a célszerűségnek és a feladatoknak megfelelően szervezték. 
A hadtesthadtáp szervezéséből két változatot ismertetünk. 

A 3. HDT hadtápjának állományába (június 29-i helyzet s,.erint): 
- hadtest lőszertelep (vasúton). 
- Betegnyugvó, barakkórház és csapatkórház {Miskolcon). 
- Tartalék kórház és fertőtlenítő., sebesültszállító szerelvény. 
- Ellátó hivatal. 
- Lógyüjtő állomás. 
- Vágóállat gyűjtőhely. 
- Eleségraktár. 
- Pályaudvar és hadtáp állomásparancsnokság tartozott. 

Az egyes hadtápcsapatokat és intézeteket a hadsereg-parancsnokság 
esetenként rendelte a hadtesthadtáp állományába. 

Az I. hadtest hadtáp állományába (május 25-i helyzet szerint): 
-- Szállítószázad. 
- Tartalék, és csapatkórház {Kecskeméten). 
- Élelmező részleg felvételező állomással és vágómarha kirendelt-

séggel. 
- Étkeztető állomás. 
-- Anyaggyűjtő és lógyüjtő állomás. 
- Hadtáp állomásparancsnokság tartozott. 

Ebben a szervezésben a szállítószázad azért indokolt, mert· a Duna
Tisza közén, ahol az I. HDT elhelyezkedett, viszonylag gyér a vasűt
hálózat. 

A hadtesthadtáp szervezését az alábbiak indokolták: 
- Egy-egy hadtest sávjának szélessége elérte a 150-200 km-t. En

nek következtében központi irányítás mellett a hadsereg intézetei által 
a hadtestek alárendelt csapatainak ellátása nehézkes lett volna. 

- A hadosztályoknak egyrészt nem állt annyi vasútvonal rendel
kezésükre, hogy a hadsereg intézeteitől közvetlenül vasűton elláthatók 
lettek volna, másrészt a hadosztályok helye és szerepe a hadtestek tevé-
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kenységében rendkívül eltérő volt. Természetes, hogy mindezek követ
keztében a szükségletek is differenciálódtak. 

- A hadsereg az összes működő csapatok ellátásával foglalkozott; s 
miután sok kérdésben a helyszínen kellett intézkedni, így főleg a vezetés 
szempontjából nem volt elég ereje és eszköze ahhoz, hogy a sokoldalú 
ellátási feladatokat hadosztályig lemenőleg végrehajtsa. 

- - A hadtest hadtápja elsősorban a hadtest közvetlenek ellátására 
volt hivatva. Ebből következik az a tény, hogy a hadosztályok gyakran 
közvetlenül a hadsereghadtáptól vételeztek. Mindezek mellett azonban 
elsősorban a három aktív harctevékenységet folytató hadtest (I., III., V. 
HDT-ek) hadtápjának működése figyelemre méltó. 

A hadosztátyhadtáp8 

Szervezésének és működésének bemutatására a Vörös Hadsereg egyik 
legaktívabb és legjobban feltöltött 6. hadosztályának hadtápja a legalkal
masabb (0.5. 11-i helyzet alapján). 

Vezető szervei voltak: 
- a politikai csoport; 
- a hadműveleti csoport, és 
- a hadtáp vezetésére hivatott 3. anyagi csoport. 

Az utóbbi hatáskörébe anyagi, elvi ügyek, pótlások, anyagnyilván
tartás, műszaki ügyek, lőszerügyek, vonat- és lóügyek, ,,Autó" ügyek, 
fegyverzeti ügyek, egészségügyi ügyek, állategészségügyi ügyek tartoz
tak. 

Hadtáp vezető szervként működött a hadbiztosság, amelynek hatás
körébe a pénzellátás, az élelmezés, a ruházat és felszerelési ellátás vez~ 
tése és ellenőrzése, továbbá a gazdasági hivatalok irányítása és ellenőrzése 
tartoztak. 

A hadosztályhadtáp állományába tartozott: 
- a 6. autóoszlop (111 fő, 14 személy, 18 tehergépkocsi); 
-- a 6. hadosztály élelmezési lépcső; 
- a vágómarha telep; 
- a lőszertelep; 
- a hadosztály egészségügyi vonat; 
- a vasútvonal biztosító őrség (állománya: 1380 fő volt) és a 
- vasutas zászlóalj (780 fővel). 

05. 17-én megjelent a hadsereg-parancsnokság 514/406. sz. intézke
dése, amely vasúton mozgó lőszer- és eleségraktárak felállitására 
rendelkezett. Korábban a különböző hadosztályhadtápok - az egészség
ügyi intézetek kivételével - országos járműveken mozogtak. Az orszá
gos járművek a hadosztály vonat szervezetét erősen felduzzasztották és 
mozgékonyságát csökkentették. (Pl. az 1. hadosztály élelmezési lépcsőjé
nek mozgatásához 40 db országos járműre volt szükség. Az előbbi rende
let rögzítette: ,,A hadsereg vonatok teljes hiánya, a hadosztályok nagyc 
fokú mozgékonyságának szükségessége arra készteti a hadsereg-parancs
nokságot, hogy hadosztályonként vasúton mozgó lőszer- és eleségraktára
kat létesítsen. Ezen vonatok legcélszerűbben a hadosztályparancsnokság 

12 

J< '-, 



állomáshelyén levő vasútállomásokon állíthatók fel, és a hadosztályok ki
bővített ellátó hivatalát képezik. 

; • Ezen lőszer- és eleségraktár egy 100 tengelyes vonatban elhelyezhető 

. . 

'L 

volna, de vasút-technikai okokból 2, legfeljebb 60 tengelyes vonat veendő 
igénybe". 

Célszerű tagozódása a következő volt: 

Az egyik .vonat főleg mozgó vasúti lőszerraktár volt. Ezen vonatban 
halmozták fel azt a lőszermennyiséget, amelyet nem adtak ki az ütegek
nek. A hadosztály lőszervonaton helyezték el az egészségügyi anyagot és 
a hadosztályparancsnokság intézkedése szerinti egyéb anyagot is, pl. a 
gépkocsi, műszaki stb. anya:got. A másik vonat mozgó vasúti élelmező 
raktár volt. Készletet a hadosztály összes (ember, ló) létszámára számve
tett 4 napi szabványos és 2 napi tartalék anyag képezte. Ezen a vonaton 
helyezték el az 509/557. sz. intézkedéssel elrendelt vasúti kocsikra szerelt 
sütödéket is. Ennek készlete 4 javadalmazás liszt volt. 

A dandár hadtápja az önállóan tevékenykedő dandárok esetében ha
sonlított a hadosztályhadtáp szervezéséhez. Más dandár hadtápintézetek 
és csapatok céljai viszont a csapatvonatok tehermentesítése volt. A dan
dár hadtápja országos járműveken mozgott. Később lóhiány miatt az 
521/412. sz. rendelettel a dandár hadtápokat megszüntették; anyagukat a 
cf.apatvonatok megerősítésére fordították. 

A csapatvonatolc szervezése 

A hadsereg-parancsnokság 506/401. sz. rendeletében 1919. 05. 10-én 
szabályozta a csapatvonatok szervezését10, az alábbiak szerint: 

- Gyalogezred (egyúttal dandár) törzsnél: 1. mozgókonyha, 1 ele-
ségkocsi, 2 málhakocsi. 

- Zászlóalj törzsnél: 2 málhakocsi, 2 betegszállító kocsi. 
- Gyalog távbeszélő szakasznál: 2 fogatolt jármű. 
- Gyalogsági műszaki századnál: 5 anyagkocsi. 
- Gyalogsági géppuskás századnál: 24 málhásállat, 1 mozgókonyha, 

1 eleségkocsi, 4 lőszerkocsi. 
- Gyalogszázadnál: 1 mozgó konyha, 1 lőszer kocsi, 1 eleségkocsi. 
- Lovashadosztály törzsnél: 1 lovaskocsi. 
- Lovasszázadnál: 1 mozgókonyha, 3 málhásállat, 1 lőszerkocsi, 1 

eleségkocsi, 1 málhakocsi. 
- Lovas géppuskás századnál: 1 mozgókonyha, 44 málhásállat, 4 

lőszerkocsi, 1 eleségkocsi, 1 málhakocsi. 

A rendelet azt is rögzítette, hogy az 50 főt meg nem haladó századokat 
össze- kell vonni, illetve a létszámot 100 főre kiegészíteni. A törzseknél 
szervezett vonat - a mai gazdasági szakaszokhoz hasonlóan - csak a 
törzs .és a közvetlen alegységek kiszolgálását biztosította. Megállapítható, 
hogy a legalsóbb ellátási szakasz a század volt, amely mozgókonyhával 
rendelkezett, szállította a század szabvány és tartalék élelemjavadalmazá-
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sát és a lőszert. A zászlóalj- és ezredhadtáp vezető szervei a gazdasági 
hivatalok voltak, amelyek külön ellátó alegységekkel nem rendelkeztek. 

A szakszolgálatosok elosztása az alábbi volt: 

1 
--------

1 
1 Megnevezés 

1 

E. tö. z. tö. Szd. Sz. O.z.tö. 
1 

1 
' 

--·-- --·- ·-----· ---~----
1 

Patkolómester 1 
1 

--1 ---

Fegyvermester 1 2 1 1 1 

Gyógyszervivő 2 1 2 
1 

Eü. segéd 1 

1 

1 

Sebesültvivő 2-4 

Szd. számvivő 4-5 

1 Felvételező 1 1 1 

Lövőszerkezelő 1 1 

Mészáros 2 2 2 

Mesteremberek 
(szabó, cipész) 2 4 2 

Szakács 4 4 (2) 

A Vörös Hadsereg hadtápszolgálatának szervezete május első napJa1-
tól fokozatosan alakult ki, illetve került módosításra, a célszerűségi köve
telményeknek megfelelően. A szervezet rendkívül rugalmas volt, és al
kalmazkodott a Vörös Hadsereg területi elhelyezkedéséből és alkalmazá
sából adódó sajátosságokhoz. Előnyét a következőkben látom: 

- A nehézkes, hosszú időt igénylő áttelepülések elkerülése érdeké
ben a hadsereg hadtáp intézeteit és csapatait általában helyhez kötötték. 

- Mind a hadsereg, mind a csapatok hadtápjait megfelelően 
decentralizálták abból a célból, hogy a csapatok utalását megkönnyítsék, 
az anyagi eszközöket megfelelően lépcsózzék, és ezzel a nagytávolságra 
történő anyagmozgatásokat megelőzzék. 

- A hadtáp mozgékonyságának elősegítése érdekében a hadtáp
csapatok és intézetek egyrészét vasutakra telepítették abból a célból, 
hogy a csapatokat gyorsan követni tudják, csökkentsék a csapatoknál 
a fogatolt járművek számát, s az ezzel összefüggő anyagi ellátás méreteit 
és mindezekkel jelentősen növeljék a csapatok mobilitását. 

- Az alegységeknél olyan hadtápot szerveztek, amely a meglevő 
és szállitott készletek birtokában, valamint a helyszíni lehetőségek ki
használásával az alegységek ellátását néhány napra biztosítani tudták. 

A hadtápok szervezetét - mint a dandár hadtápja esetében - ese
tenként „a túlszervezés" jellemezte, _ emellett a hadtáp vezetése túlzottan 
decentralizált volt. Összességében azonban a Vörös Hadsereg hadtápszol-
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gálatának szervezete kiállta a próbát, és minden helyzetben - nehéz 
körülmények között is - képes volt a Vörös Hadsereg teljes mértékben 
történő hadtápbiztosítására, illetve a különböző hadműveletek anyagi 
feltételeinek megteremtésére. 

A hadtápbiztosítás, illetve az anyagi biztosítás kialakult rendszerét, 
a Vörös Hadsereg egyes harctevékenységei hadtápbiztosításának megszer
vezését folyóiratunk következő számában ismertetem. 

Jegyzet: 

(1) Kaiserlich und könig!lch = a császári és királyi kifejezéseknek az 
Osztrák-Magyar-MonarChia fennállása idején szokásos rövidítése. 

(2) HIL 61. cs. 
(3) HIL 48. cs. 
(4) HIL 46. cs. 
(5) HIL 53. cs. 
(6) HIL 71. cs. 
(7) HIL 62. cs. 
(8) HIL 77. cs. 
(9) HIL 77. cs. 

(10) HIL 46. cs . 

15 




