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A hátországi csapatok teljes mérvu es folyamatos hadtápbiztosítása 
nagy jelentőséggel bír azok sikeres alkalmazása terén. A hátországi csa
patok közé soroljuk az egyszerűség kedvéért háborűban az ország terüle
tén diszlokáló csapatokat függetlenül attól, hogy azok melyik haderőnem
hez tartoznak és milyen rendeltetésűek. Tesszük ezt elsősorban azért, mert 
hadtáp szempontból igen sok közös vonással rendelkeznek: 

- anyagi eszköz felhasználásuk, javító kapacitás igényük, várható 
sérültjeik száma többé-kevésbé egyenletes és erősen decentralizált; 

- anyagi, technikai, eü. stb. szükségleteik kielégítéséhez maximális 
mértékben fel tudják használni a békében felhalmozott (meglevő) erő
forrásokat, az adott területen levő MN részére kiutalt polgári készleteket 
is igénybevehetik; 

- a szállitási feladatokat csaknem teljes egészében saját maguknak 
kell megoldaniok; 

- csak közvetlen egység (esetleg alegység) szintű ellátó tagozattal 
rendelkeznek, amely közvetlen kapcsolatban van az egész néphadsereg 
ellátását végző központ hadtáp egységekkel; 

- a közvetlen ellátó tagozat és a központ hadtáp tagozat között levő 
közbeeső - magasabbegység, seregtest-hadtáp tagozatok vezető szervei 
nem avatkozhatnak be az ellátás menetébe, mivel ehhez erőkkel és esz
közökkel nem rendelkeznek. 

Bár a fenti jellemzők esetenként a konkrét helyzettől függően mó
dosulhatnak (pl. hátországi egység is átdiszlokálhat máshová, sőt a had
műveleti területre is), azonban nagy általánosságban mégis törvényszerűen 
érvényesülnek. 

Az ország területén diszlokáló csapatok várható szükségletei az anyagi / 
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rendszer kialakítását teszi szükségessé. A probléma bonyolultságát leg
szemléltetőbben az anyagi biztosítás rendszere illusztrálhatja. 

1. Az anyagi szükségleteket a várható fogyasztás és az elrendelt kész
letképzés mennyisége határozza meg. A várható anyagfelhasználás alap
vetően az adott egység jellegétől, feladataitól függ. Pl. egészen más egy 
vadász repülő egység, mint egy műszaki egység anyagfelhasználása. Míg 
az elsőnél a re. rakéta, re. üza., addig az utóbbinál az építőanyag bizto
sítás befolyásolja döntően az egység sikeres tevékenységét. A hátországi 
csapatok sokrétűsége éppen ezért igen szerteágazó anyagigényt is jelent. 
Mégis közös vonásuk az, hogy sikeres alkalmazásuk 1-2 alapvető anyag
fajta folyamatos ellátásától függ, továbbá vannak anyagfajták, amelyek 
mindegyik egységnél egyaránt szükségesek. Az előbbi kategóriába tartozó 
anyagokat - ,,szakanyagoknak", az utóbbiakat - ,,általános rendeltetésű 
anyagoknak" hívjuk. 

Az anyagi szükségleteket a fentiekből kiindulva célszerű kétféle el
látási rendszer szerint kielégíteni: 

- a szakanyag ellátást, mivel az csak azonos rendeltetésű egységek
nél jelentkezik, célszerű centralizáltan eszközölni; 

- az általános rendeltetésű anyagellátást, mivel az, anyagfajta sze
rint minden egységnél megközelítően azonos és csak mennyiségileg tér 
el, célszerű a területi ellátás rendszerében megvalósítani. 

Ennek az elvnek az elfogadása esetén csak azt kell eldönteni, hogy 
a szakanyag ellátásba hány tagozatot kapcsoljunk be, illetve a területi 
ellátá~t milyen rendszer szerint valósítjuk meg. S végül a két rendszer 
összekapcsolható-e bizonyos szinten egy egységes ellátási rendszer ke
retében. 

A kérdés megválaszolása előtt vizsgáljuk meg a szükségletek felme
rülését részletesebben. 

Bár a szakanyag szükséglet kielégítését ellátási szempontból a lehető 
legegyszerűbb kevés tagozatból álló ellátási rendszer elégíti ki leggyor
sabban, azonban azt is vizsgálni kell, hogy a várható közlekedési viszo
nyok megnyugtató módon biztosítják-e az elöljáró ellátó tagozattól,, való 
eljuttatását az alárendelt ellátó tagozathoz. úgy tűnik, hogy bizonyos tá
volságon túl (pl. 100-150 km), vagy könnyen rombolható közlekedési cso
mópontok, műtárgyak esetén (pl. viziakadály) az optimális szállítási tá
volságot jelentős mértékben le kell csökkenteni. Ebből következik az, hogy 
a szakanyag ellátást célszerű tájegységenként létrehozni, raktárakra ala
pozni. Ez egyébként azzal is indokolható, hogy az egyik megsemmisülése 
esetén - a másik tovább biztosíthatja a folyamatos ellátást. 

Az általános rendeltetésű anyag ellátását az ellátandó egységek szá
mától, a közlekedési viszonyoktól függően célszerű úgy kialakítani, hogy 
minden egység képes legyen szükség esetén saját eszközeivel 1 nap alatt 
a vételezést végrehajtani (vagyis az ellátó raktár ne legyen távolabb 100 
-150 km-nél). Ezt tájegységek szerint kialakított területi ellátási rend
szer biztosítja legjobban. A területi ellátási rendszer alapvetően kétféle 
módszerrel valósítható meg: 

- az adott tájegységben (körzetben) levő ellátó, javító, eü. stb. bá-
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zisokat egységes irányítás alá helyezzük, vagyis létrehozásra kerülne az 
úgynevezett körzet hadtáp; 

- vagy a területi ellátást az adott területen levő raktárak önállóan 
végzik. Irányításukat az adott szakszolgálat központi raktára, vagy köz
vetlenül a szolgálati ág főnökség végezné. 

Mindkét módszernek vannak előnyös és hátrányos oldalai. Az első 
változatnál az ellátás sokkal feszesebben szervezhető meg, de egy teljesen 
új vezetési szerv létrehozását igényelné. A második változatnál a központi 
raktárak szerepének további erőfeszítésével a probléma megoldható, de 
a területi raktárak folyamatos irányítása a tájegységek közötti közlekedési 
vonalak, hírrendszerek bénítása esetén, úgy tűnik, nem oldható meg. 
Mindezt összevetve az első változat biztosítaná jobban a kitűzött cél el
érését. Emellett ez növelné az egyes területek (hadtáp körzetek) önálló
ságát is az ellátási feladatok megoldásában, ami korszerű viszonyok kö
zött - a központi vezetés kiesése esetén - igen nagy jelentőségű lehet 
a csapatok szükségleteinek időben történő kielégítése szempontjából. 

A szakanyag ellátási és általános rendeltetésű anyagellátási rendsze
rek vizsgálata egyaránt azt mutatja, hogy a szükségletek mennyiségi és 
minőségi mutatóiból kiindulva a legcélszerübbnek a tájegységek szerint 
kialakított ellátási rendszer tűnik. 

Ebben a rendszerben: 
- a területi raktár - végzi az adott területen diszlokáló csapatok 

mindennemű anyagellátását; 
Amennyiben a szakanyag ellátás e rendszertől eltérően haderőne

menként kerülne megszervezésre, akkor a seregtest szakanyag raktárak 
töltenék be a területi raktár szerepét szakanyag vonalon. Ez a változat 
növelné a seregtest hadtáp törzs szerepét, ugyanakkor csökkentené a 
központi ellátó szervek túlterheltségét. Ezért a seregtest (esetleg maga
sabbegység) szakanyag raktárak létrehozása kedvezően hatna az ellátó 
tevékenység színvonalának további javítására; 

- az egység (ellátó alegység) végzi a harcoló (feladatot végző) al
egységek közvetlen ellátását. 

A területi raktárból az anyag az ellátó egységekhez szállításra ke-
rülhet: 

- vasúton; 
- közúton; 
- hajón. 

Egyes esetekben pl. repülőegységeknél a vasúti KA-ról csővezeték 
hálózat is kiépíthető a felhasználás helyéhez (repülőtérhez). 

A közúti szállítás történhet a csapat, vagy a központ hadtáp gk. szál
lító eszközeivel. 

Esetenként főleg a szakanyagok terén a seregtest szállító eszközei 
bekapcsolódhatnak a szállításokba. A közúti szállítások végrehajtása je
lentős mértékben függ az adott körzet útvonalainak forgalmától. Az anya
gi és egyéb szállításokra vonatkozó útigényt már legalább 3-5 nappal 
előbb el kell juttatni az adott területen működő forgalomszabályozó egy
ség törzséhez, mert csak így biztosítható azok időben való végrehajtása. 
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Az anyagi szükségletek kielégítését biztosító területi ellátási rendszer 
kialakítása miatt újszerűen vetődik fel a hátországi csapatok nem ellátó 
(közbeeső) hadtáp tagozatainak helye és szerepe ís. 

A fő feladat nyilvánvalóan az, hogy egyrészt maximális mértékben 
rövidítsük le azt az időt, amely az anyagigényléstől - az anyag felhasz
nálásához való eljuttatásához szükséges, másrészt ott döntsenek az anyag 
kiutalásáról, ahol az anyag van. 

A közbeeső nem eltérő tagozatok (dd., ho., seregtest) szerepét is eb
ből a szempontból kell tehát vizsgálni. De biztosítani kell azt is, hogy az 
összes (még nem ellátó) tagozatok hadtáp szervei is mindig tájékozottak 
legyenek alárendelt csapataik hadtáp helyzetéről, hogy megfelelő tájé
koztatást, javaslatot adjanak a parancsnokuk elhatározásalnak kialakítá
sához. Rájuk hárul a parancsnokok elhatározása alapján a fogyasztási 
normák megszabása is. -

A probléma véleményem szerint úgy oldható meg legjobban, ha a 
közvetlen ellátási folyamatból (az esetleges alárendeltek közötti anyag
áicsoportosítások kivételével) a közbeeső tagozatokat a béke ellátási rend
szerhez hasonlóan kihagynánk. Vagyis az adott egység, közvetlenül az 
adott területi raktárhoz juttatná el anyagigénylését, és a raktár - a ré
szére meghatározott készleteken belül - is közvetlenül végezné a kiuta
lást (anyagkiadás!) az adott egység részére. Elszámolást is csak a két ta
gozat végezne. A közbeeső tagozatok az anyagigénylésről (kiutalásról) 
másolatok és a napi hadtápjelentés útján tájékozódnának. 

A már említett esetleges anyagátcsoportosításon kívül a közbeeső nem 
ellátó tagozatok végeznék az alárendelt hadtáptörzsek tevékenységének 
irányítását, e célból hadtápparancsokat (intézkedéseket) adnának kL Az 
egységek átdiszlokálása esetén irányítanák azok új ellátási rendszerbe 
való beilleszkedését, továbbá atomcsapások esetén végeznék a következ
mények hadtáp szempontból történő felszámolását. Vagyis ezen hadtáp
törzsek ís szerteágazó tevékenységet végeznének, csupán anyagellátás 
terén tölthetnének be korlátozott szerepet. 

Problémaként jelentkezik a közbeeső tagozatok és a körzeti hadtáp 
törzs (területi raktár) között történő együttműködés szabályozása. Egyes 
esetekben nem kizárt, hogy a központi vezetés kiesése esetén az adott 
körzetben diszlokáló magasabbegység hadtáp törzse töltheti be a körzeti 
törzs területi raktárak elöljárójának szerepét. Erre tehát már jó előre fel 
kell készülni. 

Abban az esetben, ha az adott seregtest, vagy magasabbegység szak
anyag raktárakkal rendelkezik, az ellátást ezen anyagokból teljes egé
szében az szervezi és az ellátó tagozat szerepét - a seregtest (magasabb
egység) és az egység tölti be. Az ellátó tevékenység az általános anyag 
ellátáshoz hasonló, s a közbeeső tagozatot ebben az esetben is csak tájéko
zódó feladattal célszerű megbízni. 

2. A hátországi csapatok vázolt anyagi biztosítási rendszeréhez hason
lóan célszerű kialakítani azok technikai, eü. biztosítási rendszerét is. Rá
juk is vonatkozik az az elv, hogy az egységeken kívül segítséget csak a 
központ hadtáp tagozat nyújthat. Itt is érvényesül a kétfajta ellátási 
rendszer. A speciális technikai eszközök javítását, egyes speciális képzett-
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ségű állomány gyógyellátását célszerű az adott seregtestek (magasabbegy
ségek) szakegységeivel megoldani. Az egység technika javítását, a sérűl

tek zömének gyógyellátását - a területi anyagellátási rendszer szerint 
kiépített technikai gyógyító hálózat keretében célszerű megszervezni. 

A honi terület adottságaiból kiindulva az MN javító és gyógyító há
lózatán kívül igen nagy jelentőségre tett szert a hazai polgári javítóháló
zat igénybevétele, a sérültek, főleg az első tömeges atomcsapások sérült
jeinek gyógyellátása terén pedig az országos szükségkórház rendszer lehe
tőségeinek igénybevétele. 

3. A területi ellátási rendsze·r kiépítése újszerűen veti fel az ország 
területén működő központ hadtáp tagozat egészének alkalmazását is. 

A központ hadtáp intézetek egy része, amelyik a területi ellátási 
rendszerben működik közvetlenül a területi (körzeti) hadtáp törzs irányí
tása alá tartozna. Tehát ezen intézetek alkalmazására a központi hadtáp 
vezető szervek a körzeti (területi) hadtáp törzseken keresztül intézked
nének. Természetesen az egyes hadtáp körzetek állománya, anyagi kész
letei, javító, gyógyító kapacitása a körzetek helyétől és szerepétől függően 
változna. Nyilván erősebb, jobban kiépített lenne az, amelyik a háború 
kezdetén az elvonuló szárazföldi csapatok ellátását is végezné, mint az 
amelyikre ilyen feladatok nem hárulnak. 

A központ hadtáp intézetek másik része rendeltetésénél fogva nem 
tartozhatna egyik körzetbe sem (pl. átrakó körletek, forgalomszabályozó, 
szállító egységek, eü. osztagok stb.). Ezek irányítását tehát továbbra is 
a központi hadtáp vezető szervei végeznék. Ennek a csoportnak az alkal
mazása tehát döntően a körzeti (területi) hadtáp szervek tevékenységé
nek elősegítésére (forgalomszabályozás) esetenként azok megerősítése (eü. 
osztagok) irányulna. 

Fő feladatukat kétségtelenül az elvonuló szárazföldi csapatok folya
matos hadtápbiztosítása érdekében végzendő után- és hátraszállitások ké
peznék. 

A központ hadtáp egységek, intézetek fentebb vázolt alkalmazása vé
leményem szerint jobban biztosítaná a központi akarat érvényrejuttatását 
azáltal, hogy a központ hadtáp szervek fő figyelmüket az egész MN had• 
táp biztosítása érdekében a népgazdasági szervekkel való szoros kapcsolat 
kialakítására és az elvonuló szárazföldi csapatok hadtáp biztosítására for
díthatnánk; míg az ország területén diszlokáló csapatok teljes értékű 
hadtápbiztosítását a tájegységenként szervezett hadtáptörzsek nagyfokú 
önállósággal párosulva oldhatnák meg. 

4. A hátországi csapatok hadtápbiztosítása érdekében létrehozásra ke
rülő területi ellátási rendszer igell alkalmas az MN többi fegyveres erőivel 
közös feladatot végrehajtó erők szükségleteinek gyors kielégítése szem
pontjából is. Vonatkozik ez elsősorban a közös erővel vegrehajtott eset
leges ellenséges deszant felszámolására, amikor különböző fegyveres erők 
és testületek szükségleteit kell gyorsan főleg lőszerből, üzemanyagból 
kielégíteni, a sérülteket ellátni. De sikerrel alkahnazható ez a rendszer az 
ellenség által alkalmazott tömegpusztító eszközök következményeinek fel
számolásában résztvevő erők ellátásában is. Ez elsősorban gyors üza., éle-
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lem, ruházat, védőeszköz ellátást és gyógyellátást igényel. Nem lehet ki
zárni annak lehetőségét sem, hogy az MN készleteit ideiglenes jelleggel 
a kimentett, vagy kitelepített lakosság ellátására kell bocsátani. 

Mindezek természetesen hatékony együttműködést igényelnek a fegy
veres erők hadtáp szervei között. Cészerű alapelvként elfogadni azt, hogy 
közös harctevékenység (alkalmazás) esetén elsődleges a szükségletek le
hető legteljesebb kielégítése, s a kölcsönös elszámolást utána kell lebo
nyolítani. 

A területi ellátás vázolt rendszere természetesen még további elem
zést, kutatást igényel. S ha a kérdés felvetésével sikerült az érintettek fi
gyelmét felkelteni, a tanulmány már elérte a célját. ' 




