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A második világháború óta a hadtápvezetés lényege nem változott. 
Ma is. éppen úgy, mint akkor, a csapatok vezetésének szerves részét 
l:.i!r~czi C:; m.1gába foglalj..1 a hadtápegységek, -alegységek arra h'it
nyuló egész tevékenységének állandó irányítását, hogy bármilyen körül
mények között időben és teljes mértékben ellássák a csapatokat. Lénye
ges változás következett be viszont azokban a körülményekben, amelyek 
közepette a hadtápvezetést meg kell valósítani, valamint azokban a mód
szerekben, eszközökben, eljárásokban, amelyek révén korszerű viszonyok 
között a hadtápvezetés maradéktalanul megvalósítható. 

A korszerű viszonyok között folyó harc körülményei igen komoly 
követelményeket támasztanak a hadtápvezetéssel szemben. Tekintve, 
hogy a hadtápvezetés a csapatok vezetésének szerves részét képezi, a 
vele szemben támasztott követelmények csak a harcászati vezetés köve
telményei tükrében vizsgálhatók és nem vonatkoztathatók el attól. A 
harcászati vezetéssel szemben támasztott követelményeket alapvetően a 
haditechnika minősége, mennyisége, a csapatok ezáltal meghatározott 
harci lehetőségei, valamint a harceljárás határozza meg. Az új harceszkö
zök, különösen az atomfegyver és a rakéták megjelenése, a harckocsik 
számának megnövekedése, páncélozott szállítójárművek alkalmazása, a 
különböző harci technikai eszközök széles körű elterjedése, a csapatok 
nagyfokú gépesítése, a repülők, légideszantok, a korszerű légvédelmi 
eszközök széles körű alkalmazása gyökeres változást hozott a csapatok 
harceljárásában, harctevékenységük jellegében. Lehetővé vált a váratlan 
nagyerejű csapások mérése. Mindezek eredményeként a korszerű harcnak 
jellemzője lett a határozottság, a magas fokú manőverezés, a dinamiz
mus, a helyzetek gyors és éles változása. 

A második világháborúhoz viszonyítva többszörösére nőttek a mé
retek. A hadosztály támadási sávja közel húszszorosára, a támadás napi 
üteme, a feladatok mélysége 3-5-szörösére növekedett. 

A vezetéssel szemben támasztott követelményeket meghatározó fel
sorolt tényezők rendkívül nagy hatást gyakoroltak mind a harc, mind 
h had.tiµ vezetésére. E hatások v1zsgálata elengedhetetlen ahhoz, hogy 
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kitűzzük a hadtápvezetés korszerűsítésének irányait, hogy helyes lépése
ket tudjunk tenni a hadtáp vezető állomány kellő felkészítése irányában. 
Nem a teljesség igényével kísérletet teszek arra, hogy a jelzett tényezők 
viszgálata alapján rögzítsem azokat a követelményeket, amelyek elenged
hetetlenek a hadtáp vezetésében. 

Az új harceszközök: atomfegyver, rakéták, páncélozott szállítójár
n1űvek megjelenése, a különböző harci technikai eszközök széles körű 
elterjedése, a csapatok nagyfokú gépesítése kiszélesítette az ellátási ágak 
skáláját, lényegesen kibővítette az ellátmányi anyagok fajtáinak számát, 
á~alakította, illetve kibővítette az alapvető anyagi eszközök körét. Az 
anyagi és technikai biztosítás terén, tehát lényegesen megnövekedtek a 
hadtápvezetés feladatai. Követelmény tehát, hogy e feladatok ellátására 
képes legyen a hadtápvezetés. A jelzett változások olyan új követelmé
nyeket is támasztanak, hogy a hadtápvezetés fokozottabb figyelmet for
dítson a csapatok rakéta, rakéta-üzemanyag ellátására, az ezeket alkal
mazó csapatok minden oÍdalú hadtápbiztosítására, a csapatok tömegpusz
tító fegyverek elleni védőeszközökkel való ellátására, megvalósítva egy
idejűleg a csapatok valamennyi anyagi eszközzel történő folyamatos 
ellátását. E követelmények maradéktalan kielégítésére való törekvés fel
veti annak szükségességét, hogy felülvizsgáljuk azt az érvényben levő 
vezetési rendszert, melyben - véleményem szerint - túlzottan decent
ralizált a vezetés. 

A tömegpusztító eszközök kétoldalú megjelenése, elterjedése és vár
ható alkalmazása a hadtápvezetés elé olyan új feladatokat állít, mint: 

- a hadtápegységek, -alegységek tömegpusztító fegyverek elleni vé
delmének megszervezése és vezetése; 

- mind a csapatoknál, mind a hadtápban az ellenség részéről alkal
mazott csapások következményei felszámolásának szervezése, vezetése; 

- szennyezett terepszakaszok, rombolt körzetek hadtápegységekkel, 
-alegységekkel történő leküzdésének szervezése, vezetése; 

- a hadtápalegységek szükség esetén szennyezett terepszakaszon 
történő tevékenységének szervezése, vezetése; 

- a hadtáp személyi állománya által elszenvedett sugáradag nyilván
tartása stb. 

A hadtápvezetés ilyen feladatainak végrehajtása elengedhetetlen kö
vetelmény korszerű viszonyok között. A harctevékenységek manőverező 
jellege, a helyzetek gyors és éles változása, a harccselekmények széles 
arcvonalon és nagy mélységben történő kibontakozása, megszakítás nél
küli folytatása számos kihatással bír a hadtápvezetésre. 

Mindenekelőtt lényegesen bonyolultabbá váltak a hadtápvezetés fel
tételei, megnőtt a hadtápvezetés beavatkozását igénylő rendszabályok 
mennyisége, ezzel szemben csökkent a hadtápvezetés rendelkezésére álló 
idő. 

A hadtápvezetést olyan körülmények és feltételek között kell meg
valósítani, amikor mind a hadtáp vezető szervekre, mind a vezetettekre 
a gyakori mozgás jellemző, a híradó technikai eszközökkel szervezett 
összeköttetés gyakran megszakadhat, vagy a körülmények lehetetlenné 
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teszik a forgalmazást. Ezenkívül a hadtáp vezetési pontokra hatásos be
avatkozást gyakorolhat az ellenség stb. 

A korszerű harc hadtápbiztosítási feladatok kiszélesítését vonta 
maga után. Ez növeli egyrészt a szükséges beavatkozások számát, más
részt a tömegpusztító fegyverek hatásaként a hadtápvezetésnek is szám
talan esetben be kell avatkoznia mind az ellene való védelem, mind a 
következmények felszámolása érdekében. 

A harccselekmények gyakori, gyors és éles változásai a harcvezetés 
azonnali beavatkozását igénylik, amikor is a rendkívül rövid idő alatt 
döntésre kell jutni és intézkedéseket kell foganatosítani. Ez vonatkozik 
értelemszerűen a hadtápvezetésre is. A jelzett körűlmények és követel
mények számtalan problémát vetnek fel. 

Jelentősen megnövekedett a hadtápvezetéshez szükséges informá
ciók mennyisége és minősége, ezzel párhuzamosan egyre több intézkedést, 
Utasítást kell előkészíteni, kidolgozni, továbbítani és egyre inkább ellent
mondásba kerülünk a rendelkezésre álló idővel. 

A hadtápvezetéshez szükséges információk mennyíségét egy adott 
időszakban az alárendelt csapatok hadtáphelyzetében, az adott kötelék 
hadtápjában, a harchelyzetben bekövetkezett változások száma és gyor
sasága határozza meg. Következésképpen minél dinamikusabb a tevé
kenység, minél gyakoribbak a változások - márpedig a korszerű harcot 
ez jellemzi -, annál több információra van szüksége a hadtápvezetésnek 
egyazon időben. 

Egyes források szerint egy magasabbegység hadtápvezetése számára 
támadóharcban egy nap közel 250-280 olyan információra van szükség 
(helyzetjelentések, összefoglaló jelentések, hadtápegység, hadtáp vezetési 
pont áttelepítéséről szóló jelentések stb.), amelynek híányában nem lenne 
megalapozott a vezetés tevékenysége. Ezen információk nem tartalmaznak 
a csapatok helyzetével, vegyi-, sugárhelyzettel, időjárási viszonyokkal, az 
ellenség behatásával stb. kapcsolatos adatokat. Márpedig ezek is jelen
tős hatást gyakorolnak a hadtáp vezetési tevékenységre. 

Ha csak a hadtápvonatkozású információkat vizsgáljuk időigény 

szempontjából a döntés előkészítése idejében (vétel, megfejtés, rögzítés, 
értékelés és annak jelentése) - egyenként 3-5 percet számolva - úgy 
a jelenlegi munkamódszereket figyelembe véve azt tapasztaljuk, hogy 
az egy ember 13-23 órai munkáját jelenti. (Itt még csupán a HTPH 
vezetési szintjét érintő információkról volt szó.) 

Ha a hadtápveztés beavatkozását vizsgáljuk részben az információk 
hatására az adott harcfeladatra vonatkozóan, részben a következő harc
feladat hadtápbiztosításának előkészítésére vonatkozóan, akkor mégin
kább szembetűnő a fentebb említett ellentmondás. 

A hadtáptörzs köteles az előzőeken kívül a csapatvezetés számára 
is biztosítani a szükséges hadtáp információkat. A csapatvezetés részé
ről ez az igény korszerű viszonyok között gyakoribb és átfogóbb 
mind a harc előkészítése, mind a végrehajtása időszakában. A hadtáp
vezetést komoly feladat elé á!litja ezen igény kielégítése. A hadtáp infor
máció reális következtetéseket tartalmazó legyen és segítse elő az össz
fegyvernemi törzs vezetési ténykedését. 
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A hadtápvezetés előtt tehát az a feladat áll, hogy feloldja ezt az 
elltntmondást. Ebben szerephez juthat a csapatszintű hadtápvezetés is. 

Mit tehetnek alsóbb szinten? 
- mindenekelőtt feltárhatják konkrétan a hadtápvezetés ilyen 

irányú problémáit, ezzel segítséget ny.újtanak a felsőbb vezetésnek; 
- törekedhetnek a problémák egy részének csapatszinten történő 

megoldására, az eredmények általánosítására; 
- kialakíthatják csapatszinten a hadtápvezetéshez szükséges infor

mációk azon rendszerét, amely egyszerűbb, s kizárja a felesleges informá
ciók áramlását. 

(Meg kell jegyezni, hogy gyakori a hadtáp vezető szerveknél a túl
zottan centralizált hadtápvezetésre való törekvés, olyan intézkedések 
foganatosítása, amelyeket megbízhatóan, önállóan végrehajthatnának az 
alárendeltek. Az ilyen módszer jelentősen emeli mind a döntést előké
szítő, mind a parancs-információk számát.) 

A tudományos-kutató munkában fokozni kell az intenzítást a meg
oldás olyan útjai felé mint: 

- a hadtápvezetés operativitásának fokozása elsősorban a hadtáp 
vezető szervek munkamódszereinek fejlesztése útján; 

-· a hadtápokmányok, azok tartalmának, elkészítési módjának, to
vábbításának korszerűsítése; 

- az információk feldolgozásának korszerűsítése; 
-- automatikus vezetési rendszerek kialakítása; 

: - a gépi eszközök alkalmazásának szélesítése a hadtápvezetésben 
stb. 

Az okmányok cseréjének meggyorsítására, az információ feldolgozá
sának meggyorsítására folynak kísérletek, figyelembe véve a szövetséges 
kötelékben való tevékenység követelményeit is. A kísérletek a követke
zők alkalmazására, fejlesztésére, szélesítésére irányulnak: 

- kód-jel berendezések; 
- gyorsműködésű híreszközök, automatikus rejtjelző és titkosító 

berendezések; 
- képtávírók, rajzos információk továbbítása; 
- gyorsműködésű számítótechnika az információk feldogozására, 

számvetések elvégzésére, egyik nyelvről a másikra történő fordításra; 
- automatizált jelrendszerek; 
- komplex automatizált vezetési rendszerek; 
- expresz formájú egységes harci okmányok. Ez utóbbiak sikeres 

bevezetése alapvetően megoldja a problémát, elsősorban hadműveleti ve
zetési szinten, de nagyrészt csapatvezetési szinten is. 

Igen jó- tapasztalatok vannak a gépi eszközök alkalmazását illetően, 
de még nagyon sok kutatómunkára, anyagi befektetésre van szükség, 

:. amíg az automati~lt vezetési eszközök elterjednek. 
Viszonylag egyszerűnek, olcsónak és a közeljövőben gyakorlatilag 

megvalósíthatónak tekinthető az expressz-formájú egységes harci okmá
nyok kidolgozása és meghonosítása. Emellett ezek meghonosítása előfel
tételt jelenthet az elektronikus számítógépek, lyukkártyás számítógépek, 
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automatizált jelrendszerek, komplex automatizált vezetési rendszerek 
létrehozásához. 

A korszerű harcnak azon jellemzője, hogy a helyzetek gyorsan és 
élesen változnak, azt is eredményezte, hogy a harcvezetés, ugyanúgy a 
hadtápvezetés feladatainak egy része áttolódott a harc előkészítő idő
szakáról a harc végrehajtásának időszakára. 

A Nagy Honvédő Háborúban a harctevékenységek előkészítésére, a 
hadtápbiztosítás megszervezésére jelentős idő állt rendelkezésre. Ez le
hetőséget adott az alapos előkészítésre és az együttműködés jó megszer
vezésére stb. A harctevékenység általában ennek alapján folyt le viszony
lag kevés beavatkozással. Ma nem ez a jellemző. 

Korszerű viszonyok között a tömegpusztító eszközökkel olyan ha
tást lehet rövid idő alatt elérni, amely egyik percről a másikra lényege
sen megváltoztatja a helyzetet és a megváltozott helyzetnek megfelelően 
azonnal be kell avatkozni a vezetésnek. A változás az előre kidolgozott 
rendszabályok érvényesülését gyakran kizárja, így újólag olyan rend
szabályokat kell foganatosítani, amelyek lényegesen eltérnek az eredetitől. 
A hadtápvezetésnek tehát a harc végrehajtása időszakában állandóan ké
szen kell lennie a bekövetkezett változásoknak megfelelő beavatkozásra. 

A jelzett körülmények között gyakori lesz az az eset, hogy a hadtáp 
vezető szerveknek a helyszínre kell kiszállniok és ott kell beavatkozniuk. 
Pl. tömeges atomcsapás következményeinek felszámolása, nagyobb meny
nyiségű anyagi eszköz átvételének megszervezése stb. De gyakran elő

fordul az is, hogy a hadtápegység (-alegység) parancsnokok egyes bo
nyolult esetekben nem képesek az adott feladat végrehajtását megszer
vezni és a hadtáp vezető szerveknek kell kiszállniok a helyszínen tör
ténő segítségnyújtás céljából. Ez a hadtáp vezető szervek időnkénti meg
osztott tevékenységét jelenti. A kikülönített vezetési csoportok működése 
más esetben is gyakori a korszerű harcban. Ezen kikülönített vezetési 
csoportok összetételét, tevékenységük rendjét a hadtápvezetés által meg
oldandó feladat jellege, mérete, időtartama stb. határozza meg. E csopor
tok parancsnokait adott esetben döntési, intézkedési jogkörrel kell fel
ruházni és biztosítani a tevékenységükhöz szükséges feltételeket. 

A korszerű harc megszakítás nélkül, éjjel-nappal egyaránt folyik. 
F.z ugyancsak újabb követelményeket támasztott a hadtápvezetéssel 
szemben. Ilyen viszonyok között a csapatok következő harcfeladatának 
előkészítésére és hadtápbiztosítására nem áll rendelkezésre külön idő 
(első lépcsőben tevékenykedő csapatokról van szó). Az új harcfeladat 
hadtápbiztosításának szervezését, tervezését tehát a folyó harctevékeny
séggel egyidejűleg kell végezni. Következésképpen a hadtáp vezető sz,~r
veknek olyan felkészültséggel kell rendelkezniök, olyan munkamódszer
rel kell dolgozniok, hogy képesek legyenek a jelzett körülmények között 
maradéktalanul végrehajtani feladataikat. A munkamódszerhez kapcso
lódni kell a munka helyes megszervezésének, hogy a hadtáp vezető szer
vek időbeosztása tegye lehetővé huzamosabb ideig a folyamatos tevé
kenységet (helyettesítés, pihenés megszervezése stb.). 

A harctevékenységek nagy mélységben, széles arcvonalon folynak, 
melynek következménye, hogy a vezetők és vezetettek térben eltávolod-
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nak egymástól. Megnehezül a folyamatos összeköttetés fenntartása is, az 
esetek többségében kizárt a vezetékes összeköttetés, így lényegesen meg
nehezül a személyes kapcsolatok fenntartása. A bonyolult, a gyors és 
élesen változó helyzetek közepette pedig a feladatok eljuttatása érdeké
ben a segítő ellenőrzés alapvető módjának kell tekinteni a személyes 
érintkezést. Ilyen körülmények között követelmény, hogy a szolgálati
ág--vezetők is szélesebb látókörrel, ismeretekkel rendelkezzenek, a saját 
szakszolgálatukon túl többet ismerjenek a hadtápbiztosítás általános kér
déseiből, hogy képesek legyenek magasabb szintű segítséget nyújtani 
a hadtáphelyettesnek. A hadtáphelyettes nem lesz képes - éppen a jel
zett körülményeket figyelembe véve - mindenhová eljutni és gyakran 
sor kerül acsa, hogy személyes képviselőjeként szolgálatiág-vezetőt küld
jön ki. 

A tömegpusztító eszközökkel mért csapások hatására egyik percről 
a másikra vezetési pontok teljes állománnyal megsemmisülhetnek, kikap
csolódhatnak a vezetési pontok rendszeréből. Ez a körülmény korszerű 
viszonyok között parancsolóan követeli a hadtápvezetésben js a tartiilék
ról való gondoskodást. Ahogy az összfegyvernemi törzs minden helyzet
ben meghatározza, hogy harcálláspont, előretolt harcálláspont kiesés ese
tén melyik vezetési pont veszi át (ha csak ideiglenesen is) a vezetést, úgy 
kötelező ez a hadtáptörzsre is. Az adott szintű hadtápvezetés elé tehát 
olyan követelményt is kell támasztani, hogy megsemmisülése esetére is 
biztosítsa a vezetés továbbvitelét, sót legyen kész arra, hogy szükség ese
tén, ideiglenesen harcvezetést folytasson. Ennek előkészítése nem csu
pán abból áll, hogy kijelöljük azt (azokat) a törzset (legyen az akár alá
rendelt hadtáptörzs is), amely adott esetben köteles átvenni a vezetést, 
hanem meg kell teremteni a vezetés átvételének feltételeit is (híradó 
tartalék, szélesebb körű tájékoztatás, folyamatos információ szolgáltatás 
stb.). 

Korszerű viszonyok között sor kerülhet arra, hogy a csapatok béké
ben előkészített vagy akár ettől eltérő harcfeladatot hajtsanak végre 
közvetlenül a helyőrségből (harckészültségi körletekból). Ilyen eset a 
hadtáp vezető szerveket is többoldalú, gyors, feszített tevékenységre 
készteti. Fel kell tehát már békében készülniök az ilyen körülmények 
közötti tevékenységre. 

Az a tény, hogy az elvonuló szárazföldi csapatok minden valószínű
ség szerint szövetséges seregtest kötelékében tevékenykednek, újabb kö
vetelményeket támaszt a hadtápvezetéssel szemben. A m.agasabbegységek 
alárendelése más nemzetiségű seregtest alárendeltségébe elkerülhetetlen 
lesz. Amikor is más nemzetiségű elöljáró szabja meg a hadtápbiztosítás 
feladatait és irányítja, ellenőrzi a végrehajtást, más nemzetiségű szom
szédos hadtáptörzsekkel kell együttműködni, ugyancsak más nemzeti
ségű hadtápegységekkel, -intézetekkel kell kapcsolatot tartani. Eltérő 

szokások, munkamódszerek, nem összeszokott vezető szervek, nyelvi 
problémák nehezítik a hadtápvezetést. A hadtáp vezető szerveknek 
mindezek ellenére eredményesen kell funkcionálniok. Ez csak akkor le
hetséges, ha a előrelátóan felkészítjük erre a hadtápvezetőket. 

A korszerű összfegyvernemi harc megköveteli tehát a hadtápveze
téstől, hogy az bármilyen bonyolult körülmények között is legyen képes 
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fenntartani a csapathadtáp személyi állományának magas fokú erölcsi
-politikai állapotát és állandó készenlétét a csapatok minden oldalú és 
folyamatos ellátására. Bármilyen körülmények között időben hozza meg 
elhatározását, srabja meg és juttassa el a feladatokat az alárendeltekhez. 
Minden helyzetben készítse fel a hadtápegységeket, -alegységeket az előt
tük álló tevékenységre és gondoskodjék azok minden oldalú biztosításá
ról. Szervezze meg és állandóan tartsa fenn az együttműködést a hadtáp
munkában, állandóan ellenőrizze a kiadott feladatok végrehajtását és 
nyútson segítséget az alárendelteknek. Egyszóval a hadtápvezetés min
den tevékenysége arra irányuljon, hogy bármilyen körülmények között 
eredményesen szervezze és maradéktalanul valósítsa meg a csapatok 
minden oldalú hadtápbiztosítását. 

Ennek érdekében a hadtápvezetés legyen: 

- a szilárd, következetes és felelősségvállaló: Törekedjen a hozott 
elhatározás következetes végrehajtására; 

- rugalmas: Ne hagyja figyelmen kívül a körülmények változását, 
ismerje fel az olyan jellegű változásokat, amelyek a kidolgozott rend
szabályok megváltoztatását, illetve újabb intézkedések kiadását követe
lik; 

- operatív: Legyen képes a gyors, időben történő, sablonmentes, 
hatékony beavatkozásra; 

- folyamatos: A korszerű harc hadtápbiztosítási követelményei nem 
engedhetik meg a hadtápvezetés folyamatosságának megszakadását; 

- központias: Az elöljáró hadtáp vezető szervek, illetve a parancs
nok útmutatásainak megfelelően irányítsa a hadtápbiztosítási feladatok 
végrehajtását, szervezze, tervezze azt; 

- tudományos: A tudományosságnak egyre jobban nő a szerepe és 
jelentősége. A hadtápvezetéssel szemben támasztott követelmények ma
radéktalan teljesítésére csak tudományos alapokon álló hadtápvezetés 
képes. A tudományos alapot a hadtáptörzsek jó szervezeti felépítése, a 
káderállomány jó kiválasztása, folyamatos korszerű kiképzése, tovább
képzése, a jó vezetési tulajdonságok kifejlesztése jelenti. A tudományos
ság - bár a katonai vezetésben a szubjektum is fontos - a helyzet és 
a lehetőségek objektív számbavételének képességét, széles látókört, a 
technikai eszközök működési elvének ismeretét, a hadtáp technikai esz
közök és a hadtápegységek lehetőségeinek maximális kihasználását, mes
teri, összehangolt alkalmazását jelenti; 

- tervszerűség: A tervszerűség a feladatok és hatáskörök pontos 
elkülönítését, meghatározott munkastílus következetes megvalósítását ér
vényrejuttatását, a feladatoknak a helyzet által megkívánt állandó rang
sorolását, a hadtáperőknek és -eszközöknek a fő feladat végrehajtására 
való összpontosítását jelenti; 

- rejtettség: Feltétlen fontos, hogy titokban tartsuk a foganatosí
tott rendszabályokat, ezáltal elkerüljük, hogy lépéseket tegyen az ellen
ség a megvalósítás meghiusítására. 
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A korszerű harc megköveteli a hadtápvezetéstől, hogy 
- a hadtápvezetés legyen összhangban a csapatvezetéssel; 
- feleljen meg az elöljárók elgondolásának; 
- legyen összhangban a harcászati vezetéssel mind tartalmában, 

!nind időszerűségében; 
- legyen előrelátó és idejében foganatosítsa a szükséges rendsza

bályokat; 
- legyen koordinált, arányosan centralizált és decentralizált. 

Ahhoz, hogy a hadtápvezetés megfeleljen a felsorolt - minden bi
zonnyal nem teljesen kifejtett - követelményeknek, szükséges, hogy a 
hadtáp vezetőket úgy készítsük fel, képezzük ki, hogy munkájuk során 
képesek legyenek megvalósítani és biztosítani e követelmények szerinti 
hadtápvezetést. 
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