
A hadtápmanőver tanulságai a második világháború 
hadműveleteinek tapasztalatai alapján 

K ö r m e n d y Is tv á n alezredes 

A második világháború manőverező hadműveletei a hadtápmanőver 
kérdéseit illetően, több tanulságos példával szolgálnak. Ezeknek és az ál
talunk részleteiben vizsgált hadműveleteknek tapasztalatai, a korszerű 
hadműveletekben is érvényes olyan elvi tételek helyességét igazolják, 
mely szerint a hadtápmanőverek bonyolult formában, a különféle össze
függések láncolatán keresztül jelentkeznek. 

Kérdéscsqportonként a következőkben vizsgált tapasztalatok tükrö
zik a hadművészet törvényszerűségeinek, a hadtápbiztosítás elveinek, a 
biztosítási ágak manővereinek, az elöljáró és alárendeltek manővereinek, 
a csapatokkal együtt vagy önállóan végrehajtott, tervezett vagy módosí
tott hadtápmanővereknek összefüggéseit és azt, hogy a hadtáp manő
verező tevékenysége manőverező jellegű hadműveletekben, az eredmé
nyes működés feltétele, a vezetés kezében - a csapatok folyamatos el
látásán keresztül - a siker elérésének eszköze, záloga. 

Ugyanakkor megfordítva, a hadműveletek során is bebizonyosodott, 
hogy amikor és ahol a hadművészet törvényeit megsértették, a hadtáp
manőver nyújtotta kedvező lehetőségeket nem vették számításba, ami
kor és ahol a hadtápban (a hadtáppal) nem manővereztek, a manővere
ket helytelenül (pl. sablonosan), vagy elkésve tervezték, hajtották végre, 
a csapatok ellátásának folyamatossága törést szenvedett, a csapatok 
anyaghiánnyal küzdöttek és a nehézségeket csal< komoly erőfeszítések, 

nagy veszteségek árán lehetett leküzdeni, illetve ilyen <1kok kudarchoz 
VC7.iettek. 

A hadtápmanőver kérdéseiben számunkra a Szovjetunió Nagy Hon
védő Háborűjának hadműveletei alapján levonható tanulságok haszno
sak leginkább, így elsősorban ezeket vizsgáljuk, elemezzük. Ugyanakkor 
nem mellőzhetjük azoknak a gazdag tapasztalatoknal< némelyikét sem, 
melyeket az akkori szövetséges csapatok, illetve a szembenálló ellenség 
részéről lehet leszűrni. 
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Elvi és szervezel! összefliggések 

A korszerű hadműveletek hadtápbiztosításáv,al kapcsolatban olyan 
megállapítás elvi helyességét, mely szerint csak rugalmas biztosítási 
rendszerben műiködő hadtáp képes érvényre juttatni a hadművészet tör
vényeinek helyességét, a második világháborúban résztvevő államok 
hadseregeinek tapasztalata,i is igawlják. Ezek a tapasztalatok azt mutat
ják, hogy a rugalmas hadtápbiztosítási rendszer kialakításának követel
ménye a hadművészet törvénye, mely a fegyveres küzdelem során előbb 
vagy utóbb érvényre kell jusson. Ez a fejlődési folyamat a nagy államok 
hadseregeiben világosan k,imutatható. 

Az akkori szövetséges angol-amerikai csapatok hadtápbiztosítási 
rendszerének rugalmasságát - saját megállapításaik szerint is (1) -
nagymértékben gátolta az agyonszervezettség, a rendkívül felduzzasz
tott, hatalmas anyagi eszköz készletekkel túlterhelt, nagyszámú had
tápegységgel és intézettel rendelkező hadtápszervezet, valamint a sze
n1élyi állomány és a gépjárművek helytelen aránya. 

Az angol-amerikai hadosztályok létszámának csaknem fele (14 235 főből 
7000 fő) a hadtáphoz tartozott (2). Az európai hadműveletek idején a had
tápegységek és intézetek személyi állománya (nem számítva az ezred, ·had
osztály, hadtest és hadsereg hadtápokat), a hadszíntéren levő csapatok lét
számának mintegy 20%-át tette ki. A hadtáp személyi állománya a partra
szálláskor félmillió, 1945 április 30-án pedig közel egymillió fő volt (3). 

Az európai hadszíntéren küzdő amerikai hadosztályok szervezésére álta
lában a gépjárművekkel való tűlterheltség volt jellemző. Az Észak-Francia
országban, valamint Olaszországban partraszálló 'hadosztályoknál 5-14 főre 
jutott egy gépkocsi, ami azt jelentette, hogy a hadosztályok személyi állo
mányának 11-13°/0-a a gépjárművek kiszolgálásával volt elfoglalva. Emellett 
a hadosztály mégsem volt mozgékony, mivel rengeteg volt a 1;2, %, 1112 ton
nás gépjármű. Igy a hadosztályt egy lépcsőben nem lehetett szállítani, a had
osztály menetoszlop hossza pedig meghaladta a 300 km-t, az oszlopbasorolás 
és szétbontakozás pedig 6-8 órát vett igénybe (4). 

A szövetséges hadseregben a hadtápbiztosítás részletkérdéseiért az 
egyes ellátási ágak főnökei feleltek, munkájukat azonban a hadtápveze
tés nem hangolta össze, hiányzott közöttük az egyűttműködés és a fele
lös vezető nem volt képes irányítani az egyes ágak munkáját. Ennek 
következtében a hadműveleti vezetést nem lehetett összehangolni az 
anyagtervezéssel, az anyagszállítás pedig nem a ténylegesen meglevő 
szükségletnek megfelelően történt. A hadseregparancsno!<Ságnak nem 
voltak saját szállítóeszközeik, a szükséges szállítóteret az utánpótlási 
övezet parancsnokságtól igényelték (5). 

Az angol-amevil<ai hadvezetés a Nyugat-Európában vívott hadmű
veletek során, több alkalommal volt kénytelen felülvizsgálni a harcolók 
és a hadtáp között fennálló rendkívül kedvezőtlen arány,t és ezt külön
féle intézkedésekkel igyekezett megfelelőbbé tenni (6), pl. úgy, hogy a 
hadosztályhadtápban a férfiakat nőkkel váltották fel, a légierő kiswl
gáló c.sapataitól pedig a felesleges személyeket elvették (7). 

A nem eléggé rugalmas hadtápbi2Jtooítási rendszer és a hadtápszer
vezet hiányosságai végeredményben oda vezettek, hogy a csapatok gyak
ran anyaghiánnyal küzdöttek, majd ilyen tapasztalatcJkon cJkulva a had-
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tápban később (19·15 januárban több hónapra szóló) felesleges készlete
ket halmoztak fel és rejtettek el, ami viszont mozgékonyságukat gátolta 
és manőverezőképességüket befolyásolta kedvezőtlenül. 

HM.4 nyfrutójún, amikor Eszak-Franciaországban az angol-amerikai csapa
tok utánszállítási útj2.i 400-600 km hosszúra nyúltak meg és a Szajna híd
jö.inak romboltsága miatt az utánpótlást csupán gépkocsik és részben légi 
szállító eszközök igénybevételével lehetett lebonyolítani, az 1. amerikai had
sereg hadianyag és élelem készletei sL;eptember l-én kb. 4 napra voltak ele
gendő::;k. Az ut.inpótl3.s nehézségei miatt a csapatok ellátottsága szeptember 
8-ára 0,7 ~ap ellátmányra csökkent, 11-12-én pedig az amerikai parancsnok
ság már a németektől zsákmányolt készleteket volt kénytelen igénybe venni 
(8). A 3. amel'ikai hadsereg ellútoLtsága még rosszabb volt és semmivel sem 
volt kedvezőbb a 2. angol hadsereg anyagi helyzete sem, holott részére az 
amerikai szállitó gépkocsik és repülőgépek (9) naponta 1000 tonna anyagot 
szúllitottak (10). fgy az Észak-Franciaországban levő három szövetséges had
sereg ellátására naponta szükséges 20 ezer tonna anyag helyett, mindössze 
13-15 ezer tonna érkezett (11). 

Term.észetesen helytelen lenne a nyugati szövetségesek minden ellá
tási nehézségét és az ebből keletkező kudarcaikat csupán a hadtápbizto
sítási rendszer és ezen belül a hadtápszervezet hiányosságaira visszave
zetni, azonban kétségtelen, hogy ezek is közrejátszottak a csapatok elég
telen ellátásában . 

.4. szovjet hadsereg hadtápja a Nagy Honvédő Háború éveiben lé·· 
nyeges változásokon ment keresztül és a rugahnas hadtápbiztosítási 
rendszer kialakításának, a hadtáp manőverezőképesség és mozgékonyság 
növelésének irányába fejlődött. 

A háború kezdeti időszakában vívott hadműveletekben bebizonyo
sodott, hogy a helyhezkötött, többségében állandó jellegű, nagyszámú 
hadtápegységgel és intézettel rendelkező nehézkes hadműveleti hadtáp 
nem felel meg a manőverező háború követelményeinek. Ugyancsak ne
hézkesnek bizonyult ,a csapathadtáp is. 

A hadtápbiztosítási rendszer rugahnasságát a szovjet hadseregben 
oly módon igyekeztek növelni, hogy a hadtápegységek és intézetek egy 
részét a csapathadtápból a hadsereghadtápba, a hadsereghadtápból a 
fronthadtápba szervezték át, a fronthadtáp felesleges, helyhe2Jkötött 
anyagi alapjait a központi szervek alárendeltségébe utalták, mozgé
konnyá tették, illetve a hadtápegységek és intézetek számát csökkentet
ték. 

Ezek a rendszabályok nagymértéikben növe1ték a hadsereghadtáp 
n1anőverezésre való alkalmassági fokát, amit még fokoztak azáltal, hogy 
a hadtápban egyre több gépkocsi szállító eszközt rendszeresítettek, nö
velték ezek teherbíró képességét és teljesítőképességét; egészségügyi 
hátraszállításra és anyagi eszköz készletek utánszállítására légi szállító 
eszközöket vettek igénybe; üzemanyag szállítására csővezetéket fektet-
tek le; a munkaigényes rakodást gépesítették; a hadsereghadtáp egy ré- • 
szét pedig közútra telepítették (E!lőretolt anyagi alap rész.legek). 

A megfelelő hadtápbiztosítási rendszer kialakításával és a hadtáp
szP-rt:ezet megváltoztatásával kapcsolatban levonható a korszerű hadmű
veletekre vonatkoztatható legfőbb tanulság, hogy míg a második világ-

40 



háborúban, ha a hadtápbiztositás mindenkori rendszere nem felelt meg 
--. a hadművészet által támasztott követelményeknek, ha nem volt eléggé 

rugalmas, akkor ennek megváltoztatásához a háború kezdetén vívott 
hadműveletek tanulságai kellő alapot szolgáltattak és ehhez megfelelő 
idő állott rendelkezésre. Ugyanakkor napjainkban erre már nincs lehe
tőség, 1nivel a háború kezdetén folyó haditevékenység a hábcrú. egész 
kimenetele szempontjából meghatározó jelentőségű. lgy a hadtápbizto
sítás meglevő rendszerének áL:zcrvezése az első hadműveletek tapaszta
latai alapján nem lehetséges, illetve súlyos következmén;-,rc,lckel járhat. 

Számos tanulsággal -szolgálnak a második világháború hadműveletei 
a húdtápbiztosítási elvek történeti jellegének és a hadtápmanőve;ck kap
CS(llatának vor.atkozásában is. 

A hadtáp erőkifejtés összpontosításának elve a szovjet hadseregnél 
olyan formában érvényesült, hogy amikor a hadműveleti vezetés az erő
ket és eszközöket a főcsapás irányába összpontosította, az elöljáró had
tápvezetés - az alárendelt hadtáptagozatok érdekében - egyes hadtáp
biztosítási feladatokat magára vállalt, erőit és eszközeit manőverek ré
vén felzárkóztatta a csapathadtápra, ellátó szerveit a csapat-hadtápban 
telepítette, illetve a főcsapás irányába támadó csapatok hadtápbiztosítása 
érdekében a csapathadtápba ugyancsak manőverek révén erőket és eszJ 
közöket különített ki. Más esetekben egyes hadtápegységek felhasználá
sát az elöljáró saját kezében összpontosította és központiasan használta 
fel. 

1944-ben, a Balti-tengermellék felszabadításáért vívott hadműveletben, 
az 1. Balti Front hadtáptörzs csupán egy gépkocsi szállító dandárral rendel
kezett, amivel a csapatok minimális anyagszükségletének is csak mintegy 
40-450/o-át tudták kielégíteni. Ezért a fronthadtápot és a hadsereghadtápot 
a hadosztályraktárak mögé 50 km távolságra telepítették, a front összes gép
kocsi szállító eszközeinek több mint 50°/0-át a front hadtápfónök kezében 
összpontosították, a front gépkocsi szállító park telj,esítőképességét pedig a 
zsákmányolt tehergépkocsik helyreállítása révén növelték: júniusban 21 054, 
júliusban 24 736, augusztusban 31 639 db gépkocsit javítottak meg (12). A gép
kocsi szállító eszközök manővere révén 1944-ben, az 1. Belorussz Frontnál, a 
gépkocsi szállítóteret a többi front rovására összpontosítottá,k és így 3 697 db 
front- és hadseregrendeltetésű szállító gépkocsi összpontosításával, 9 600 tonna 
teherbíróképességű szállító parkot hoztak létre (13). 

Ugyanennek az elvnek megsértése, ,az erők és eszközök szétforgácsolása 
súlyos következményekkel járt és a csapatok ellátásában nehézségeket oko
zott. 1944 nyarán, a Jobbparti Ukrajna felszabadítása után végrehajtott ma~ 
uőverező jellegú lvov-szandomiri támadó hadműveletben, egyes hadseregek
nél az utánszállítás nehézségeit úgy igyekeztek leküzdeni, hogy a hadsereg 
gépkocsi szállító eszközeit a szolgálati ág vezetők között szétosztották, ami a 
hadtáp főerőkifejtés helyett (jelen esetben üzemanyagellátás), az erők és esz
közök szétaprózását eredményezte és az anyagi biztosítás problémáit nem ol
dotta meg. Ugyancsak szétforgácsolták a vasúti helyreállító csapatokat is 
(négy irányba használták fel őket, két vasútvonal szakaszon való összpontosí
tás helyett), sőt részenként, az ellenség ellenlökéseinek elhárítására vetették 
be őket. 

Napjainkban is igen tanulságosak azok a tapas2Jtalatok, melyeket a 
katonai szövetségekbe tömörült államok hadseregeinek ellátása terén le
het leszűrni az Észak-Franciaországban partraszállt angol-amerikai had
seregek hadműveletei alapján (az egyik állam hadserege egyidejűleg más 
nemzetiségű hadseregeket is köteles ellátni), amikor két amerikai és egy 
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angol hadsereg igyekezett előretörni Németország haitárai felé. Ebben a 
helyzetben a szövetséges hadvezetés az anyagpótlást három hadsereg 
helyett egy hadsereg mögött összpontosította, sőt a normandiai kikötők
ben partratett hadosztályokkal érkező anyagi es2lköz készleteket is az 
üldöző hadsereg ellátására használta fel. 

Igen tanulságos továbbá a második világháború több hadműveleté
ben érvényre jutott arányosság elve, illetve az elv megsértése, vagyis 
amikor - az utóbbi esetben - a hadtáp előtt álló feladatok nem voltak 
arányban a rendelkezésre álló erőkkel és eszközökkel, illetve amikor az 
ebből kelebkező hátrányokat manőverek révén nem küszöbölték l<i. 

A lvov-szandomiri hadműveletben, amikor elmulasztották a hadseregek 
között a szállítóes2iközökkel való manőverezést, a főirányban támadó hadse
regek kevesebb szállítótérrel rendelkeztek, mint a kisegítő irányban alkal
mazott, rövid szállítási távolság miatt amúgyis kedvező helyzetben levő had
sen::gek. Ennek az lett a következménye, hogy a főcsapás irányába küzdő had
seregek a szükséges anya,gszállításokat (napi 0,25 ja. üzemanyag, 1 ja. élelem, 
0,1 ja. lőszer) nem tudták végrehajtani, a hadművelet 6-7. napjától kezdve 
anyaghiányok keletkeztek és amikor az utánszállítási távolság meghaladta a 
200 km-t, a lőszer és egyéb anyagok egy része a megindulási körletben várt 
elszállításra. 

A hadtápbiztosításon belül a megfelelőség elve úgy érvényesült, 
hogy a manőverezőbb szervezési kötelékekhez azonoo fokkal rendelkező 
hadtápot szerveztek, illetve a régebbi kötelékek hadtápjait, különféle 
szervezési változtatá1sok révén igyekeztek. manóverezóképese'bbé és moz
gékon:,,irbbá tenni. Amikor pedig ezt az el vet megsértették vagy nem 
vették figyelembe, a felmerülő problémákat az erőkkel és eszközökkel 
való manőverezés révén igyekeztek megoldani. Így pl. a belorusziai had
műveletben a közúti biztosítás súlyos helyzetén a szovjet hadtápvezetés 
úgy igyekezett segíteni, hogy a hadművelet megkezdéséig a közúti csa
patokat a. főcsapás irányába, közvetlenül a csapatok mögé vonta össze, 
közúti és építő magasabbegységeket szerveztek, a hídépítő csapatokat 
pedig g:)'akran útépítő csapatokkal erősítették meg. 

A hadműveletek sikerének a hadtápbiztosítástó! való függése, nem
csak hadműveleti, de hadászati vonatkozásban is tanulságos. Amikor az 
angol-amerikai csapatok a nyugat-európai hadszíntéren 1944 őszén, 
több 100 km-re elszal<adtak a normandiai és dél-franciaországi ilcikötők
ben levő ellátó bázisuktól (ezek az anyagi alapok csak Németorszag ha
tárainak elérésekor települtek át Kelet-Franciaországba), a csapatok 
anyagellátottsága - kűlönösen lőszerből - erősen megromlott. A lő
szerhiány éppen akkor gyengítette tűzerejüket, amikor a kedvezőtlen 
időjárás miatt a légierő sem tudott kellő támogatást nyűjtani. Minden
nek az lett a következménye, hogy a támadás üteme lelassult, az idő
veszteség miatt az angol-amerikai hadvezetés nem használta ki a nyári 
támadás során kialakult kedvező helyzetet és elvesztette a hadászati kez
deményezést. 

Rendkívű1i gazdag tapasztalatokkal szolgálnak a második világhá
borű hadműveletei a hadtápmanőverek tervezésének, illetve a tervezés 
ehnulasztásának kérdéseiben. 
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A manőverező hadműveletek miatt gyakran került sor a csapatokkal 
együtt, vagy önállóan végrehajtott manőverek tervezérere az erőkkel, 
eszközökkel, ellátási forrásokkal, a hadtápegységek és intézetek teljesí
tőképességével, befogadóképességével. Ugyanakkor a manőverezés el
mulasztása, elkésett végrehajtása, a sablonos vagy egyébként helytelen 
tervezés súlyos következményekkel járt. 

A hadműveleti és hadtápvezetés laza kapcsolata és a második hadmű
velet hadtápbiztosítása tervezésének elmulasztása miatt, a belorussziai had
múvelet manővereinek terve7.ésében súlyos hibák fordultak elő, ami a csapa
tok ellátásában rendkívüli nehézségeket okozott, csökkentette a hadtápmanó
verek végrehajtásának készenlétét. Súlyosbította a helyzetet a hadtáptörzsek 
kellő tájékozottságának hiánya, mivel több esetben nem vonták be őket a 
csapatok feladatainak pontosításába, az együttműködés és a manőverek meg
szervezésére irányuló tervek kidolgozásába Annak ellenére, hogy a front
hadtápban kellő mennyiségű készletek voltak, a helytelen tervezés (a terve
zett és a tényleges lőszerfogyasztás különbsége 50-70°/0-os eltérést mutatott) 
és nem tervezett manőverek a csapatoknál anyaghiányhoz vezettek. Emiatt 
csökkent a támadás üteme, az üzemanyaghiány pedig a hadseregek aktivitá
sát fékezte, egyes seregtestek védelembe kényszerültek átmenni, a 6. légi
hadsereg 1400 repülőgépe pedig korlátozott bevetést tudott végrehajtani, így 
a légifölényben levő előnyöket nem tudták kihasználni. A hadseregek gép
kocsi szállító szolgálata az összes nehézségek ellenére is, hihetetlen nehézségek 
árán azonban végül is biztosítani tudta a csapatok kijutását 600-650 km mély
ségbe. (14) 

Az anyagi biztosítás és szállítás manőverei 

A Nagy Honvédő Háború hadműveleteiben, a folyamatos anyagi 
biztosítás érdekében történő manőverezést, a különféle manőverfonnák: 
együttes alkalmazása jellemezte. Az egyes anyagfujtákkal való manőve
rezés szorosan kapcsolódott a szállítóeszközöknek, az ellátási források 
igénybevételének, az anyagi eszköz készletek újraelosztásának. manőve-
réhez. Ugyancsak gyakran manővereztek a különféle szállítási ágak, a 
polgári iakosság szállitóeszközeinek igénybevételével, vagy megfordítva, 
manőver útján a hadsereg eszközeit, készleteit bocsátották a polgári la
kosság rendelkezésére (15), illetve a szövetséges hadseregek (16), a fel
szabadított (17) és elfoglalt városok éhező lakosságának szükségleteit (18) 
a hadseregek készleteiből elégítették l<i. 

Sajátos anyagmanővernek tekinthető az a változat, amikor a helyzet 
parancsoló szükségessége folytán, a hadtáp szállító járművek üzem
anyagké.szleteit a csapatoknak adták át. Más esetben, amikor a hadtáp 
a fóerőkifejtést valamilyen anyagfajta utánszállítására összpontosította 
(pl. a Japán ellen vívott hadműveletekben üzemanyag utánszállítására), 
a gépkocsi szállító eszközökkel való rug,almas manővere~ révén, a se
reg1esthadtáp és a csapathadtáp szállitóes:llközeít ennek érdekében össz
pontosították. 

Már a második világháború egyes hadműveleteiben is előfordult a 
napjainkban olyan általánosnak tekinthető manőver, amiikor egy had
sereget, másik front hadműveleti alárendeltségébe utaltak. Amikor azon
ban a hadműveleti utalást nem követte, vagy csaik elkésve követte az 
anyagi utalás, ez a körülmény súlyos következményelokel járt. 
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A demjani német csoportosítás bekerítésének befejezésére és felszámolá
sára irányuló, 1942. február 25-én kezdődött hadműveletben, a főparancsnok
ság a Kalinyini Front állományába tartozó Kszenofontov-csoportot (2 had
osztály, 5 dandár), február 25-én az Északnyugati Front hadműveleti e.láren
deltségébe utalta, ugyan~kkor viszont meghagyta ellátásilag a Kalinyini Fro:;-it 
any&gi alárendeltségében, mely az ellátást beszüntette. Ennek következtében 
a csoport rendkívül nehéz helyzeLbe került, egyes hadosztályoknál nem volt 
lótáp, az élelmi készletek átlagosan 0,5 javadalmazásra csökkentek és fogytán 
volt a lőszer is.· Bár az anyagi alárendelés március 4-én megtörtént, lőszer
hiány miatt a csapatok nagy veszteséget szenvedtek a bekerítésben levő, de 
légi úton ellfctott német csapatok háromszoros tűzfölényétől. (19) 

Az előre nem tervezett, de a helyzet körülményei folytán szükséges 
manőverek esetén, a hadsereg megváltozott anyagszükségletcinek kielé
gítése érdekeben alkalmazták az anyagi eszköz készletekkel és szállító
eszközökkel való manőverezés olyan formáját, amikor az egyik hadsereg 
részére útbaindított szállítmányt, menet közben egy másik hadsereghez 
manővereztették át. Ennek eredményeként, a megváltozott helyzetre 
való rugalmas reagálás révén, a csapatok ellátása kedvezőbbé vált, ami 
a hadműveleti feladat végrehajtását segítette elő. Az ilyen változat kor
szerű hadműveletekben is gyakori lehet. 

A seregtestek elért sikereinek megszilárdítáoo céljából sikeresen 
manővereztek a hadtáp szálUtó gépkocsijainak, hadműveleti szállításokra 
való igénybevételével, ,a hadseregek elégtelen szállítótér l<apacitása ese
tén pedig a polgári lakosság szállítóeszközeit vették igénybe anyagszál
lításokra (pl. a lvov-szandomiri hadműveletben a 60. és a 13. hadsereg
nél egyidőben 500-800 igénybevett országosjármű végeme az anyagszál
lításokat). 

A különféle szállítási ágakloal való manőverezés - ami korszerű 

hadműveletekben is követelmény - nemcsak az ellátás folyamatosságát 
biztosította, hanem amikor a vasúti és gépkocsi szállítás egymásutáni 
igénybevételének változatát alkalmazták, nagymennyiségű üzemanyagot 
tudtak megtakarítani, kirakó állomásc>k révén pedig a felesleges átrakást 
és a szállítóeszközök váltását lehetett kiküszöbölni ,(pl. a lvov-srendomiri 
hadműveletben, a víziakadályokon átvezető hidak helyreállításánál és a 
vasúti pálya széles nyomtávra való átszerelésénél). 

A szállítóeszközök és a hadtápmanőverek kapcsolatában a technikai 
fejlődés űjabb manőverformák kialakulását segítette elő. !gy a második 
világháborúban háttérbe szorult fogatolt szállító eszközökkel és vasúti 
szerelvényekkel végrehajtott manőverek. mellett, Jelentős szerepet ját
szott a légi szállító eszközök igénybevételével történő manőverezés. 

A terhek légi szállítását, az anyagi eszköz készletekkel való manővere:~
nél, a szovjet hadseregben rendszeresen a háború harmadil: időszakától kez
dődően (1944 eleje), elsősorban az ellenség mögöttes területein harcoló, a tá
madó csapatoktól, az ellátó alapoktól nagy távolságra elszakadt harckocsi
és gépesített hadtestek ellátására alkalmazták, vagy olyan esetekben, amikor 
a földi szállítás nem volt lehetséges, illetve amikor sürgős anyagpótlás vált 
szükségessé. így 1944 nyarán az Umany körzetében vívott hadműveletben, a 
2. és a 6. harckocsihadsereg magasabbegységei részére naponta 1000 tonna 
terhet szállítottak. (20). 1945 augusztusában Mandzsuriában, amikor a Bajká
lontúli Front csapatai az anyagi alapoktól 500-800 km távolságra szakadtak 
el, az üzemanyagot, lőszert és vizet, a 2. légi szállító hadosztály szállította 
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(21). Az angol-amerikai hadvezetés anyagi készletek szállítására a fegyver .. 
zetüktől megfosztott nehéz bombázó gépeket is igénybe vette. így elérték, 
hogy a háborű végére naponta 2000-3000 tonna terhet is tudtak szállítani 
(22). 

A gépkocsi szállító eszközök centralizált és decentralizált felhasználása, 
a helyzet követelményei szerint, egyazon hadműveleten belül, a sablonmen
tes manővertervezés tanulságos példája. 

A belorusziai hadműveletben az 1. Belorusz Front hadtápfőnöke, a gép
kocsi szállító eszközökkel korlátozott manővereket űgy hajtott végre, hogy 
a front gépkocsi szállító egységeit az egyik szárnyról a másik szárnyra ma
nővereztette át, mivel a balszárny hadsereg a hadműveletet csak 25 nappal 
később kezdte meg. Ezenkívüli a front- és hadsereghadtáp szállító egységeit 
a legszigorűbb központosítás elve alapján egykézben tartotta és ezekkel, a 
had~PrPgPk szállítót..f!r igényeinek megfelelően manőverezett. 

Ugyanakkor a 3. Belorusz Frontnál a helyzet a gépkocsi szállító egysé
gek decenralizált felhasználását tette szükségessé. Ezért a front hadtápfőnök 
a hadművelet megk:ezdése előtt, a front szállítóeszköz tartalékának 400/o-át -
az utánszállítási terveknek megfelelően - a hadseregeknek rendelte alá. Ez
zel növelte a szállítóeszközök kihasználási együtthatóját, csökkentette a feles
leges mozgást és üzemanyag felhasználást és a hadműveletek során biztosí
totta az anyagi eszköz készletekkel való kedvező manővereket. Az ilyen ma
nőver szükségességét jelenlegi szabályzataink is előírják. (23). 

Ugyancsak ma is alkalmazást nyer az a korábbi manőver, hogy szükség 
esetén - a hadtápszállítások érdekében - igénybe lehet venni a csapatok 
szállitóeszközeit Is (24). 

A~ egészségügyi biztosítás manőverei 

A Nagy Honvédő Háború éveiben a szovjet hadsereg egészségügyi 
szolgálata elsősorban a ikórházalapokkal (kórházalap lépcsőkkel, kórház
kollektorokkal) és az egészségügyi tartalékokkal manőverezet,t. 

A szakosított orvosi segélynyújtásra képesített tábori mozgó kórhá
zakból és kiürítő kórházakból álló kórhámlapokat a mélységben tagol
tan, lépcsőzve telepítették (I., II., III. lépcső) olyan számvetéssel, hogy 
az összlétszám alapján minden 100 főre 15 kórházi ágy jusson (ebből az 
ágymennyiségből kb. 300/o-nak a hadsereghadtápban, 40-500/o-nak a 
fronthadtápban kellett rendelkezésre állni). A fő kiürítési irányokban, 
csoportonként és mélységbe tagoltan telepített kórházakon kívül, szél
les körű manőverezési lehetőséget biztosítottak a kórháztartalékok, me
lyeket a hadművelet folyamán, manőverek vévén, az egyik: vagy másik 
irányba, a veszteségek várható alakulásának megfelelően~ új kórházala
pok telepítésére használtak fel. 

A seregtestek egészségügyi szolgálata a hadműveletekre, általában 
a csapatok manőverező tevékenységének megfelelően és ezt figyelembe 
véve készült fel. Munkáját többségében az jellemezte, hogy az egészség
ügyi manővereknek csaknem valamennyi formáját alkalmazták. 

A gyakori és változatos egészségügyi manőverekre azért volt szük
ség, mivel a harccselekmények hevessége, manőverező jellege, az egész
ségügyi veszteségek sajátos összetétele és az esetenként fennálló jár
ványveszély miatt, az egészségügyi szolgálatnak jelentős nehézségekkel 
kellett megküzdenie; a hadsereg- és frontkórházak ágy létszáma a had
műveletek kezdetén - a kórházalapok túlterheltsége miatt - gyakran 
nem volt elegendő és nem felelt meg a várható egészségügyi vesztesé
geknek; az egymást követő támadó hadműveletekben a csapatok gyors 
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térnyerése miatt a kórházalapok hátsóbb lépcsöi jelentős (gyakran 1000 
km) távolságra lemaradtak, ezeket nem lehetett időben előrevonni és 
emiatt a sebesültek csak elkésve jutottak kórházba, ahol túlterhelték az 
intézeteket. 

Az egészségügyi erőkkel és eszközökkel való manőverezés során, az 
egészségügyi szolgálat csapat- és hadseregtagomta közötti manőver főbb 
formáit az képezte, hogy a hadosztálysegélyhelyek szakorvosi segély
nyújtásának megkönnyítésére, valamint a szállíthatatlan sebesültek és 
betegek átvételére a csapathadtápkörletbe, elsővonalbeli kórházakat ma
növereztettek előre, a hadművelet során megterhelt segélyhelyeket pedig 
tartalékkórházakkal váltották fel. Ezt a manővert gyakran kórházcso.:- -
porttal végezték, ami a hadseregek egészségügyi osztálya ,részére lehe
tővé tette, hogy szükség esetén a későbbiekben ezekből kórházalapokat 
képezzen. A folyóátkelések egészségügyi biztosítását az ezred- és had
osztálysegélyhelyek közötti útvonalon, a hadsereg egészségügyi szolgálat 
erőiből szervezték meg, ami lényegesen megkönnyítette a csapat egész„ 
ségügyi ,szolgálat feladatait. 

A hadsereg és front egészségügyi szolgálat közötti manőver minde
nekelőtt a kórházalapokkal való manőverezésben mutatkozott meg. A 
front egészségügyi szolgálat erőivel, a hadsereg kórházalap funkcióinak 
betöltésére hivatott kórházalapokat szerveztek, ami a hadsereg részére 
lehetővé tette, hogy a korábban telepített saját kórházalapjait tehermen
tesítse. Ugyancsak gyakran manővereztek a front újább kórházalap lép
csőivel is a hadsereg kórházalap körzetébe. 

A szakosított kórházak rendszerének megfelelően, hadműveletekben 
gyakran manővereztek a szükséges egészségügyi felszereléssel, röntgen
készülékekkel, fizikotherápiai stb. berendezésekkel 

A hadsereg kórhá:aalapoktól a sebesültszállítás manőverének fő esz
közét a front rögtönzött sebesültszállító vonatai képezték és csak kisebb 
mértékben vették igénybe a sebesültszállító gépkocsikat. 

Az egészségügyi intézetek befogadóképességével való manőverezés 
sor&n gyakran szükségessé vált olyan manőver, hogy a megfelelő távol
ságon telepített elegendő számú egészségügyi intézet hiányának pótlá
sára, egészségügyi tartalékképzés stb. céljából, azok túlterhelése révén 
kellett manőverezni. 

A hadsereg és front gyógyintézetek befogadóképességének mutatói 
azt bizonyítják, hogy hadműveletek alatt az összes típusú kórházak túl
terheléssel dolgoztak. Ez esetenként a szervezetszerű ágylétszám jelen
tős (nem egy esetben 200%-os) túlterhelését okozta. A túlterhelés az 
egészségügyi szolgálat főnökök olyan elgondolásával magyarázható, hogy 
a kórházalapok befogadóképességével való manőverezés révén felszaba
duló gyógyintézetekkel igyekeztek a manőverezéshez szükséges kórház
tartalékot megteremteni. A kórházak befogadóképességével való manő
verezés révén, a szervezetszerű ágylétszám túlterhelésével, nemcsak első
vonalbeli kórházakat lehetett kiküldeni, hanem jelentős gyógyintézet 
tartalékot is lehetett létrehozni. 
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A budapesti hadmúveletben 1945-ben, a 3. Ukrán Front egészségügyi 
csoportfőnöksége manőverek révén 41 kórházat tudott tehermentesíteni és 
tartalékba vonni (25 300 ággyal). A hadművelet kezdetére azonban ez a tar
talék a csapatoktól 900-1200 km távolságra volt, így a velük időben történő 
manőverezés rendkívül nehéznek bizonyult, ugyanis a manőverezést az egyik 
irányból a másikba, a folyamatban levő átcsoportosítás akadályozta. fgy a 
hadművelet kezdetére, a csapatoktól mintegy 150-200 km-re, csupán 14 
gyógyintézet (5000) szervezetszerű férőhellyel tudott átmanőverezni, ami a 
front kórházalap ágylétszámának 10-11%-át tette ki (25). 

A segélynyújtás mérvével (fokával) 1Jaló manővert hadműveletek
ben gyakran úgy alkalmazták, hogy a kórházalapok manővere során 
nem teljes állománnyal, hanem csak kórházkollektorokkal manővereztek. 
A kórházak manővere révén ezekbe a kollektorokba minden profilú 
gyógyintézetet beosztottak. Ennek következtében lehetővé vált, hogy 
valamennyi sebesült és beteg résrel'e megfelelő szakorvosi és sw.kosított 
orvosi segélyt nyújtsanak. A kórházkollektorok létrehozása és a kórhá
zak szakosítása közben igyekeztek a kórházak korábban kialakult pro
filját megtartani. 

A segélynyűjtás mérvével (fokával) és a sebesültekkel más alkalom
mal úgy manővereztek, hogy a front gyógyintézetek huzamosabb időn 
keresztül, a hadsereg kórházalap szerepét töltötték be. Ilyen esetekben 
ezekben a kórházakban elsősorban elsődleges sebészi ellátást végeztek 
és a sebesülteket föként a hadosztálysegélyhelyekről, az elsővonalbeli 
kórházakból, sőt közvetlenül az ezredsegélyhelyről is fogadták. 

Amikor a szovjet csapatok járványügyi szempontból kedvezőtlen te
rületen hajtottak végre hadműveleteket (Belorusziában, Románia terü
letén), nagy jelentősége volt az olyan járványvédelmi manővereknek, 
mint egészségügyi ellenőrző pontok felállitása a fő közlekedési csomó
pontokon, járványvédelmi-higiénes csoportok létrehozása, helyi körzeti, 
polgári orvosok bevonása. 

Következtetések: 

1. A második világháború manőverező hadműveleteiben a hadtáp
vezetők munkáját általában a tervezett, módosított és terven kívüli ma
nőverek különféle formáinak változatos alkalmazása jellemezte, ami 
nagyban hozzájárult a csapatok folyamatos és sikeres hadtápbiztosításá
hoz. Minden olyan esetben, amikor a hadtápvezetők nem támaszkodtak 
a hadművészet törvényein alapuló hadtápbiztosítás elveire, a hadtáppal 
(a hadtápban) nem manővereztek, vsagy helytelenül, illetve későn manő
vereztek, továbbá amikor elmulasztották kihasználni a manőverezésből 
származó előnyöket, a hadtápbiztosítás folyamatosságában fennakadás 
keletkezett, a csapatok anyaghiánnyal küzdöttek. Emiatt a hadműveleti 
feladatokat vagy csak rendkívüli nehézségek árán tudták megoldani, 
vagy a megoldatlan problémák súlyos következményekkel jártak, nem 
egy esetben a hadművelet sikertelen kimeneteléhez vezettek. Ez a ta
nulság napjainkban is iránymutató. 

2. A második világháború hadműveleteinek tapasztalatai alapján le
vonható egyik legfőbb tanulság, hogy mennél manőverezőbbek a had
műveletek, annál rugalmasabbnak kell lennie a hadtápbiztosítás egész 
rendszerének, a hadtápbiztosítás összes tagozatain annál manőverezőké-
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pesebb és mozgékonyabb hadtáppal kell rendelkezni. Ezenkívül, a csa
patok manőverezőképességi fokának megfelelő minőségi fokozattal ren
delkező hadtápot már békében létre kell hozni, a csapathadtápban hi
ánytalanul, a hadsereghadtápban pedig megfelelő mérvben. 

3. A hadsereghadtáp manőverei - miként napjainl<ban - már a 
második világh:füorúban is egymással összefüggésben, kölcsönhatásban 
jelentkeztek, a hadsereg hadtápmanőverei a legszorosabban a csapat
hadtáp fa magasabbegység hadtáp) és a front hadtápmanővereihez kap
csolódtak általában és a biztosítási ágak manőverein belül is. 

4. A második világháborűban a hadtáp fejlődésében világosan ki
mutatható olyan folyamat, mely szerililt a hadsereghadtáp manőverező
képessége, mozgékonysága és operatív vezetése állandóan fokozódott és 
ez napjainkban is meghatározó erejű törvény. 

5. A ,hadsereg hadtápmanóverei a szállítóeszközök fejlődésének tük
rében azt mutatják, hogy a manőverezés legkorszerűbb eszközeinek nö
vekvő jelentősége mellett, a korábbi szállítóeszközök tökéletesített vál
tozatai még hosszú ideig megőrzik jelentőségüket. A hadtápmanőver si
kerét csak az összes szállítóeszközök együttes, vagy egymást kiegészítő, 
komplex igénybevétele biztosítja. 

6. A hadsereg hadtápmanőverei a második vHágháborúban rendsze
rint nem tiszta formában, hanem több manőverforma együttes kapcso
latában jelentkeztek. Ez a folyamat napjainkban is tanulságos, elsősor
ban a koalíciós hadseregek közös hadműveleteiben, aimkor a többségé
ben azonos szállítóeszközökön mozgó anyagi eszköz készletekkel kell ma
nőverezni egy seregtesten belül, vagy a szövetséges seregtestek között. 

7. A második világháborúban megkezdődött, a háború után folyta
tódott és napjainkban is szüntelenül fejlődő gépesítés, valamint a had
tápban nagyszámban rendszeresítésre kerülő technikai eszközök jelen
tős mértékben lehetővé teszik., a manőverező hadműveletek pedig meg
követelik a hadtápmanőverek gyakori alkalmazását. 

8. A Nagy Honvédő Háború éveiben, a helyesen megszervezett és 
időben végrehajtott egészségügyi manőverek során, a csapathadtápkör
letbe első vonalbeli kórházakat vontak előre; a túlterhelt segélyhelyeket 
kórháztartalékoklk:al váltották fel; a hadsereg kórházalapok tehermen
tesítése érdekében ezek feladatkörét a front kórházalapok vették át; 
egészségü,gyi tartalékok létrehozása érdekében a hadsereg egészségügyi 
intézeteket a sebesültekkel való manőverezés révén túlterhelték.; a se
gélynyújtás mérvével (fokával) való manőverezés révén egyes esetekben 
kórházkollektorokat hoztak létre, más esetben a gyógyíntézeteket pro
filírozták á.t, ami korszerű viszonyok között már mind nem a hadsereg 
egészségügyi szolgálat feladata. 
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