
A HADTAPBIZTOSITAS ELMÉLETE 

A hadtápbiztosítás sajátosságai a többnemzetiségű hadsereg, 
front hadműveletében 

Dam6 László ezredes 

Annak lehetősége, hogy a Varsói Szerződésbe tömörült szövetséges 
államok nemzeti seregtestei állományába a hadműveletek t.ervezésének 
időszakában vagy éppen a hadművelet.ek során más nemzetiségű maga
sabbegységek, esetenként önálló fegyvemenú egységek kerülhetnek, a 
hadtápbiztosítás t.ervezését bonyolultabbá teszi és a végrehajtástól foko
zott erőfeszítést követel meg. 

A magasabbegységek (önálló egységek) más nemzetiségű seregtest 
állományába történő átalárendelésének lehetősége megköveteli, hogy a 
hadtápbiztosítás maradéktalan végrehajtása érdekében a Varsói Szerző
dés tagállamain belül előre kidolgozzák az átalárendelt csapatok hadtáp
biztosításával kapcsolatos elvi követelményeket, a végrehajtás elveit és 
ennek megfelelően alakítsák ki a végrehajtás objektív feltételeit. 

Az átalárendeléssel kapcsolatos hadtápbiztosítási rend kialakítása so
rán figyelembe kell venni azt a követelményt is, hogy az a megvalósítás 
során ne térjen el az átalárendeléssel kapcsolatos parancsnoki tevékeny
ségtől, illeszkedjék be a hadműveleti alkalmazás általános rendjébe. 

A tárgyban kidolgozott elméleti munkák, valamint a gyakorlatok so
rán szerzett tapasztalatok arra mutatnak, hogy az átalárendelt magasabb
egységek (önálló egységek) hadtápbiztosítása nagymértékben függ had
tápjának önállóságától, operatív alkalmazási lehetőségeitől. 

Altalános alapelvként rögzíthetjük, hogy az átalárendelt magasabb
egységek teljes mértékű hadtápbiztosításáért az a seregtest felelős, mely
nek alárendeltségébe került. Ennek az elvnek az érvényrejuttatása azt 
követeli meg, hogy az átalárendelés - átadás-átvétel és az első napok -
hadtápbiztosítását főleg az anyagi biztosítását, zökkenőmentessé kell t.enní. 

A zökkenőmentes átmenet érdekében a más nemzetiségű seregt.est 
állományába átalárendelt magasabbegységet (önálló egységet) - véle
ményünk szerint - hadtápbiztosítás szempontjából mintegy 3 napi harc
tevékenység folytatására kell önállóvá tenni. 
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E célból úgy gondoljuk, az átadásra kerülő magasabbegységnek (ön-
álló egységnek) az átadásakor rendelkeznie kell: 

- a teljes mozgó és üzemanyag kiegészítő készlettel; 
- tüzér, aknavető, páncéltörő lőszer kiegészítő készlettel; 
- egészségügyi megerősítéssel; 
- a kiegészítő lőszer szállításához szállítótér megerősítéssel. 

Az átalárendelt csapatok anyagi biztosítását azon általános elv szerint 
célszerű szervezni és végrehajtani, miszerint az átalárendelt csapatok 
anyagi ellátásáért a megerősített seregtest parancsnok hadtáp helyettes 
felelős. 

A megerősített seregtest az átalárendelt magasabbegységet (önálló 
egységet) az általános anyagi biztosítási és szállítási rendjén belül ellátja 
mindennemű ellátási rendjében szereplő anyagi eszközzel. Azokból az 
anyagi eszközökből, melyekből a megerősített seregtest nem rendelkezik 
a megerősítő seregtest ellátó szervét célszerű továbbra is felelőssé tenni. 

Az ellátás ilyen anyagokból véleményünk szerint történhet: 
- a megerősítő seregtest az átalárendelt magasabbegység (önálló 

egység) ellátására szállító és anyagi eszközkészletekből részleget hoz létre, 
azt átadja a megerősített seregtest hadtápnak; 

- a megeröSítö seregtest az átalárendelt magasabbegységet (önálló 
egységet) a fenti anyagokból továbbra is a szükségletnek megfelelően el
látja, a megerősített seregtest hadtápon keresztül, illetve közvetlenül, 
mely esetben a megerősített seregtest hadtáp törzsét az ellátás mérvéről 
tájékoztatja. 

Figyelembe véve a különböző nemzetiségű csapatok fegyverzetét és 
technikai ellátottságát, megállapíthatjuk, hogy az anyagi eszközök nagy 
részével a Varsói Szerződésbe tömörült országok csapatai kölcsönösen 
el tudják látni egymást, azonban nemzeti sajátosságaiknak megfelelően 
egy sor anyagi eszköz fajtából (lőszer, gépjármű technikai anyag stb.) a 
kölcsönös ellátást nem tudják végrehajtani, ezért az említett ellátási mód
szerek valamelyike szükséges. 

Felmértük például, hogy a magyar összfegyvernemi hadsereg az ál
lományába átalárendelt szovjet hadosztály anyagi biztosítását milyen 
mérvben tudja vállalni. 

A felmérések azt mutatják, hogy a magyar összfegyvernemi hadsereg 
állományába átalárendelt szovjet hadosztály ellátását élelmezési anyagok
ból - sajátosságaik korlátozott figyelembevételével - a hadsereg meg 
tudja oldani, figyelembe véve azonban a szovjet magasabbegységek ma
gas élelem mozgókészletét, ellátását csak szükség esetén célszerű tervezni. 

A szovjet hadosztály lőszer ellátását - készlet hiányában - nem 
tudjuk pótolni, néhány lőszerfajtából, mint pl. sorozatvető, nagykaliberű 
aknavető, tarack, új típusú harckocsi lőszerből stb. egyéb anyagok pótlá
sát végre tudjuk hajtani. 

Vegyivédelmi anyag ellátását a hadsereg általában tudja biztosítani 
- mentesítő gépkocsik kivételével -, azonban technikai eszközök bizo~ 
nyos fokú konstrukciós eltérése miatt felhasználásukhoz rövid kiképzés 
szükséges. Műszaki, technikai, valamint harcanyagokból történő ellátását 
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a hadsereg biztosítani tudja. Biztosítani lehet a harckocsi technikai, va
lamint a hasonló típusú gépkocsi technikai anyagellátást is. 

A hadsereg a szovjet hadosztályt minden főbb hajtó- és kenőanyag
gal el tudja látni, kivételt képez néhány BTR-hez és különleges techniká
hoz szükséges speciális kenőanyag. Az egészségügyi anyagellátás bizto
sítottnak tekinthető. A ruházati anyagokkal esetenként történő biztosítás 
az egyenruha sajátosságok figyelembevétele nélkül oldható meg. 

Hasonló lehet a helyzet abban az esetben, ha szovjet hadműveleti 
magasabbegység állományába magyar hadosztály kerül átalárendelésre, 
azzal a különbséggel, hogy míg lőszert a szovjet hadműveleti magasabb.
egység általában teljes nomenklaturában biztosítani tudja, az igen sok 
magyar gyártmányú technikai eszköz miatt főleg a gépjármű technikai 
anyagbiztosítás okozhat problémát. 

Fennáll annak lehetősége is, hogy a hadműveleti alkalmazási tervek
nek megfelelően az átalárendelt hadosztály saját nemzetiségű seregtesté
nek szárnyán kerül tartósan (2-3 napnál hoszabb ideig) alkalmazásra. 
Ez esetben célszerűnek látszik, hogy az anyagi biztosítást - az elöljáró 
hadtáp szerv utasítása alapján - továbbra is a saját nemzeti seregtest 
végezze. 

Felmerülhet az a változat is, hogy az a seregtest, melynek más nem
zetiségű hadosztályt rendelnek. alá, korlátozott hadtápbiztosítási lehetősé
gei miatt nem tudja az átalárendelt magasabbegység folyamatos anyagi 
biztosítását ellátni. Ilyen esetekben célszerű az átalárendelő seregtest 
hadtáp állományából a szükségnek megfelelően, hadtápbiztosítás szem
pontjából az átalárendelt magasabbegység hadtápot megerősíteni. Ameny
nyiben erre mód nincs és az elöljáró (front) hadtáp sem adhat közvetlenül 
megfelelő erőket és eszközöket, illetve, ha az elöljáró (front) hadtáp 
szerv az átalárendelt magasabbegységgel egynemzetiségű, űgy annak el
látását közvetlen maga végezheti. 

Amint a fentiekből is kitűnik, a más nemzetiségű magasabbegységek 
(önálló egységek) átalárendelésével kapcsolatban igen sok anyagi bizto
sitási probléma merülhet fel, miután az átalárendelés körülményei kü
lönbözőek lehetnek. Természetesen az átalárendelt magasabbegység (ön
álló egység) anyagi biztosításának módját a konkrétan kialakult hadmű
veleti és hadtáp helyzet minden esetben alapvetően befolyásolja, azonban 
véleményünk szerint legcélszerűbb az a rendszer, hogy az átalárendelt 
magasabbegység (önálló egység) hadtápbiztosítását teljes mértékben a 
megerösitett seregtest hadtáp végzi. Ennek érdekében az átadó seregtest 
hadtáp az átadáskor biztosítja a már említett, mintegy 3 napi harctevé
kenység hadtápbiztositásához szükséges anyagi és egyéb eszközöket, il
letve a megerősített seregtestnek nem biztosítható készletekből a folya
matban levő (tervezett) hadművelet teljes időszakára (vagy az átaláren
delés tervezett időszakára) a teljes szükségletet fedező anyagi és egyéb 
készleteket. 

Az egészségügyi biztositással kapcsolatban alapelvként leszögezhet
jük, hogy a hadtápbiztosítás egyéb ágazataihoz hasonlóan az átalárendelt 
magasabbegység (önálló egység) egészségügyi ellátásáért az a seregtest 
hadtáp felel, melynek alárendeltségébe került. A sebesültek, sérültek ellá-
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tása a harcmezőn azonban - a segélynyújtás gyorsaságának fokozása 
érdekében - értelemszerűen nemzeti hovatartozás nélkül a legközelebbi 
segélyhelyen, egészségügyi intézetnél kell hogy történjék. A sebesültek, 
sérültek kiürítését azonban a megerősített seregtest, illetve az átaláren
delt magasabbegység {önálló egység) kiürítő eszközeivel lehetőleg a saját 
nemzetiségű kórház alapokra {részlegekre) kell végrehajtani. 

Az átalárendelt hadosztályt egészségügyi biztosítási lehetőségei foko
zása érdekében átalárendeléskor egy egészségügyi osztaggal {előrelátha
tóan huzamos és nagy távolságra történő átalárendelés esetén esetleg két 
egészségügyi osztaggal) kell megerősíteni, illetve a hadosztállyal együtt 
más nemzetiségű seregtest hadtápnak átadni. 

A más nemzetiségű seregtest állományába alárendelt magasabbegy
ség {önálló egység) hadtáp vezetése egy sor sajátos problémát vet fel. 
Alapvető követelmény, hogy megerősített seregtest hadtápja nyelvileg 
képes legyen a vezetés megvalósítására. Ennek érdekében szükségesnek 
tartjuk, hogy az összekötő csoportok állományában mind az átalárendelt 
magasabbegységnél, mind pedig a más nemzetiségű seregtestnél legyenek 
mindkét fél részéről oroszul beszélő hadtáp tisztek. 

Abban az esetben, ha az egyik fél szovjet, űgy elegendő az orosz 
nyelv kölcsönös ismerete a hivatalos okmányok, parancsok, intézkedések 
közös megértéséhez, ha azonban az egyik fél sem szovjet, úgy a hadtáp
biztosítás egyes kérdései kivánatossá teszik mindkét fél nyelvét beszélő 
hadtáptisztek {tolmácsok) cseréjét. Ennek szükségessége különösen akkor 
merül fel, ha az illető baráti állam területén tartózkodik, így az anyagi, 
egészségügyi ellátás egy sor helyszini megoldásű problémát vet fel és 
szükségessé teszi a helyi szervekkel való kölcsönös kapcsolat felvételt 
(helyi beszerzés, vízellátás, egészségügyi biztosítás stb.). 

A hadtáp parancsok, intézkedések orosz nyelven készülnek, melyet 
az átalárendelt hadosztálynál az oroszul tudó tiszt fordít le a hadosztály 
nemzeti nyelvére. A jelentések magasabbegység - seregtest vonatkozás
ban általában orosz nyelven készülnek, erre a megerősített (más nemzeti
ségű) seregtest hadtáp törzs megadja a követelményeket, illetve előre el
készített nyomtatványokat {mintaokmányokat) ad ki. Abban az esetben, 
ha az átalárendelt magasabbegység {önálló egység) hadtáp törzsnek nincs 
lehetősége az orosz nyelvű jelentésre, úgy azt nemzeti nyelvén terjeszti 
fel, fordítását orosz nyelvre a seregtestnél levő operatív csoport végzi. 

Különösen nagy jelentősége van annak, hogy a megerősített {más 
nemzetiségű) seregtest hadtáp törzs időben rendelkezzék az átalárendelt 
magasabbegység {önálló egység) hadtápbiztositásának megbízható terve
zéséhez és végrehajtásához szükséges alapadatokkal. 

Ezeket az adatokat az átadó seregtest hadtáp törzs az átadás- átvétel 
alkalmával az átalárendelt magasabbegység {önálló egység) átadás-átvé
teli jegyzőkönyvében rögzíti, lehetőség szerint orosz nyelven. 

A legszükségesebb adatok az alábbiak lehetnek: 
- a magasabbegység és átalárendeltek hadtáp állománya; 
- a hadtáp alegységek lehetőségei, kapacitása; 
- egy javadalmazás sűlyadatai anyagfajtánként; 
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- mozgó és kiegészítő készletek mennyisége; 
- a megerősítésül adott erők és eszközök; 
- a más nemzetiségű seregtest által nem biztosítható anyagi esz-

közökkel történő ellátás rendje; 
- a sérültek kiüritésére vonatkozó elgondolás (KA-ok tervezett te

lepülési helye); 

- a hadtáp vezetéssel kapcsolatos adatok: 
- seregtestek közötti kölcsönös tájékoztatás, 
- intézkedések, jelentések rendje, 
- hadtáp híradás lehetőségei stb. 

- egyéb átadás-átvétel alkalmával felmerülő adatok. 

Néhány gondolat felvetését szűkségesnek tartjuk azzal a lehetséges 
változattal kapcsolatban, amikor a többnemzetiségű front állományában 
működő nemzeti seregtest (hadsereg, hadtest) hadtápbiztosítását kell meg
szervezni és végrehajtani. Egy lehetséges változatot figyelembe véve, 
amikor is a saját nemzeti hadsereget „A"-val, a frontot ;,B"-vel, a front 
állományába tartozó más nemzetiségű seregtestet „C"-vel jelöljük, a had
tápbiztosítás során vázlatosan az alábbi alárendeltségi, illetve egyűttmű
ködési rend lehetséges (vázlat). 

A felvázoltak szerint láthatjuk, hogy a hadtápbiztosítás, a hadtáp
vezetés a többnemzetiségű front állományába tartozó nemzeti seregtest 
szempontjából az összfegyvernemi vezetéstől bizonyos fokú eltérés szerint 
kerül végrehajtásra. Amíg ugyanis a többnemzetiségű front állományába 
tartozó nemzeti seregtest csapatai a frontparancsnok vezeti és a sereg
test felett saját nemzetiségű front nem áll, a hadtáp biztosítását a nem
zeti HF irányítja front típusú hadtápszerv - HM Tábori Hadtáp -
közbeiktatásával. 

A nemzeti seregtestek központi hadtápszervei így tehát a hadászati 
jellegű hadtápvezetést a Központ Hadtápon keresztül valósítják meg, a 
hadászati-hadtápvezetés végrehajtását pedig a HM Tábori Hadtáp hajtja 
végre. 

A HM Tábori Hadtáp működését véleményünk szerint az első had
sereg támadó hadművelet időszakában, alapvetően önállóan a Központ 
Hadtáp irányítása alatt fejtheti ki, ebben az időszakban a front hadtáp
főnökséggel csupán együttműködési, koordinációs tevékenységet folytat
hat, az általa odaküldött hadtáp összekötő csoport útján. 

Az első hadsereg hadművelet befejezése után, a következő hadmű
velet (hadműveletek) időszakára a Központ Hadtáptól való nagy távolság, 
valamint egyéb vezetési tényezők a HM Tábori Hadtáp frontnak történő 
átadását indokolhatják. Ebben az esetben a HM Tábori Hadtáp a több
nemzetiségű front hadtápjának egyik alkotórészévé válik és a HM Tábori 
Hadtápfőnökség operatív csoporttá alakul át és közvetlenül a front had
tápfőnökség alárendeltségébe kerül. 

Felelőssége továbbra is fennáll a front hadtáp nemzeti részlegének 
közvetlen irányításáért, segítséget nyújt a front hadtáp törzsnek a tábori 
hadtáp egységek vezetésében, végzi a saját Központ Hadtáp és a front 
hadtáp szervei között az együttműködéssel kapcsolatos feladatokat. 
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Véleményünk szerint célszerű, ha szakmailag továbbra is a saját 
Központ Hadtápja alárendeltségében marad, amit az is indokol, hogy 
anyagi ellátását a kialakult nézetek szerint továbbra is saját Központ 
Hadtápjának kell biztosítani. 

Ha a front átveszi a HM Tábori Hadtápot, természetesen a magyar 
csapatok front ellátási rendszerébe való bekapcsolása azt jelentheti, hogy 
egy sor front hadtáp erővel és eszközzel segíti annak működését, amit 
a nemzeti hadsereg anyaországtól való távolléte is indokolttá tesz. tgy 
véleményünk szerint igen nagy lehet az a segítség, amit vezetési eszkö
zökben, közlekedési, főleg vasúti helyreállító kapacitásban, légi, száll
tási és kiürítési eszközökben, üzemanyag, tábori csővezeték biztosításában 
nyújthat a front hadtápja. 

Látjuk tehát, hogy a zökkenőmentes hadtápbiztosítás feltételeinek 
megteremtése a többnemzetiségű front keretin belül egy sor koordiná
ciós, együttműködési problémát vethet fel, mely problémákat az elmúlt 
gyakorlatok, kiképzések, tudományos kutató munkánk során törekedtünk 
megoldani, a feladatok egy részét azonban további elvi és gyakorlati te
vékenység során kell megoldani. 
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