
Néhány gondolat a Magyar Néphadsereg szárazföldi 
csapatai hadműveleti hadtápjának felső tagozatáról 

Elekes János őrnagy 

A továbbképzések és a gyakorlatok azt mutatják, hogy sok hadtáp
tiszt, de a Magyar Néphadsereg szárazföldi csapatai hadműveleti hadtáp
jának felső tagozata vezetésében érintett sok fegyvernemi és szaktiszt 
nem ismeri kellően e tagozat helyét, szerepét, feladatait, a szövetséges 
csapatok hadtápjának hasonló tagozatához való viszonyát, kapcsolatait 
stb. 

Célszerűnek tartjuk e folyóirat adta lehetőségeket felhasználni arca, 
hogy a megengedhető kereteken belül szélesítsük e kérdéssel kapcsola
tosan az ismereteket, felvessünk olyan problémákat, amelyek ennek a ta
gozatnak a tevékenységével kapcsolatosak, szerény javaslatainkkal hoz
zájáruljunk a problémák megoldásához. 

A hadszíntéren a hadászati művelet valamennyi haderőnem össze
hangolt, együttes tevékenységével kerül végrehajtásra. amelyben fő és 
döntő szerepet töltenek be a hadász~ti rakétacsapatok. Nagy szerepet ját
szanak emellett a szárazföldi csapatok seregtestjei is, de mindenekelőtt a 
frontok. Nem elegendő a politikai és katonai célok elérése érdekében a 
hadszíntér mélységében elhelyezkedő ellenséges atomfegyverek megsem
misitése, az ellenség fócsoportosításának pusztítása és a katonai, politikai 
vezetés dezorganizálása. A végső győzelem elérése érdekében szét kell 
zúzni az ellenség azon csoportosítasait, amelyek közvetlenül ellenálinak 
saját csapatainknak és nem kerültek a hadászati rakétacsapatok csapásai 
alá, be kell fejezni a megmaradt csoportosítások szétzűzását, birtokba kell 
venni a hadászatilag fontos körzeteket, meg kell akadályozni, hogy az el
lenség felhasználja azt a fegyveres küzdelem folytatására. Ezen felad~to
kat a szárazföldi csapatok seregtestjei hajtják végre, más haderőnemek
kel szoros együttműködésben. 

A szárazföldi csapatok legnagyobb hadműveleti mattasabbegysége a 
front, amelynek állományába rakétacsapatok, szárazföldi csapatok alap
vető seregtestjei - összfegyvernemi és harckocsi hadseregek - légi had
sereg, más fegyvernemi és szakcsapatok tartoznak. A frontok tevékeay
ségét a hadszíntéren folyó hadászati műveletet szervező fővezérség irá
nyítja. 

A Magyar Néphadsereg állományában megtaláljuk a szárazföldi e~:" 
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patok alapvető seregtestjei egyikét, az összfegyvernemi hadsereget. Az 
előzőekből következően viszont látható, hogy az minden valószínűség sze
rint szövetséges front kötelékében oldja meg feladatát. (Bár egyes esetek
ben a hadsereg önálló feladatot is megoldhat.) 

A szárazföldi csapatok hadműveleti magasabbegységeinek állor.í\á
nyá ba a hadműveleti harltáp tartozik, mégpedig a hadsereg állomány1ba 
a hadműveleti hadtáp alsó tagozata a hadsereghadtáp, míg a front állo
mányába a hadműveleti hadtáp felső (alapvető) tagozata a fronthadtáp. 
g két utóbbi arra engedne következtetni, hogy a Magyar Néphadsereg 
tehát nem rendelkezik a hadműveleti hadtáp felső tagozatával, mivel nem 
rendelkezik a legnagyobb hadműveleti magasabbegységgel. A valóságban 
nem ez a helyzet. A Magyar Néphadsereg igenis rendelkezik olyan hadtáp 
erőkkel és eszközökkel, amelyek a hadműveleti hadtáp felső tagozatának 
feladatait hivatottak végrehajtani, ez pedig a HM tábori hadtáp. (Ttt 
megkívánom jegyezni az elnevezésben a „HM" nem feltétlen indokolt, 
1nert esetenként - elsősorban a szövetséges vezető szervek körében -
félreértésre adhat okot. Könnyen a központ hadtáppal téveszthető össze. 
Ezért célszerű lenne egyszerűen 11Tábori hadtáp"-nak, esetleg „MN tábori 
hadtápjá"-nak nevezni. Ez utóbbi elnevezés utalna arra, hogy ez a J\ia
gyar Néphadseregre jellemző a hadműveleti hadtáp felső tagozatát ille
tően.) 

A HM tábori hadtáp alatt tehát a Magyar Néphadsereg elvonuló szá
razföldi csapatai minden oldalú hadtápbiztosítására hivatott hadtáp ma
gasabbegységek, egységek, intézetek, és a náluk levő anyagi eszközkész
letek összességét értjük. Jellemzője, hogy erőinek és eszközeinek mennyi
sége a Magyar Néphadsereg elvonuló szárazföldi csapatai szükségleteivel 
arányos és nem éri el a fronthadtáp erőinek és eszközeinek mennyiségét. 

Az elvonuló szárazföldi csapatok hadtápbiztosításának rendszerében 
a HM tábori hadtáp (hadműveleti hadtáp felső tagozatának) helyét az 
alábbi ábra szemlélteti a hadművészet felosztásával összefüggésben: 1 

Hadászat 1--1 Hadászati 1 

1 
Központhadtáp hadtáp 1 

+ + • 
Hadműveleti Hadműveleti a) Felső tagozat 
művészet hadtáp - Altalában = Front-

hadtáp 
-MN vonatkozásá-

ban = HM tábori 
hadtáp 

b) Alsó tagozat -
Hadsereghadtáp 

+ + + 
Harcászat I_ Csapathadtáp [1 a) magasabbegység 

1 

hadtáp 

1 1 

b) egységhadtáp 
e) alegységhadtáp 

1 Csabai Károly: A Magyar Néphadsereg hadtápbiztosításának megszerve
zése a korszerű háború kezdeti időszakában. (Kandidátusi értekezés 1963.) 
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A HM tábori hadtáp feladatai hasonlóak a fronthadtáp feladataihoz, 
mégpedig: 

c)e - az MN elvonuló szárazföldi csapatok mindennemű anyagi eszköz-

,: 

zel való ellátása, az anyzcgi eszközök időben történő utánszállítása; 
- az MN elvonuló szárazföldi csapatok alkalmazásának irányában a 

közlekedési utak előkészítése és azok szilárd működésének biztosítása; 
- n sérült fegyverzet, gépjármű- és egyéb technikai eszközök helyre

:illítása; 
- a::.: lVIN elvonuló szárazföldi csapatok tevékenységének egészség

ügyi biztosítása; 
- e1.5yéb - a konkrétan kialakult hadműveleti és hadtáp helyzetből 

adódó - feladatok végrehajtása. 

A HM tábori hadtáp néhány sajátos vonással rendelkezik, amely sa
játosságok helyenként problémát okoznak: Ezek: 

a) Amíg a Magyar Néphadsereg elvonuló szárazföldi csapatok állo
mányába tartozó összfegyvernemi hadsereg (hadtest) közvetlenül a szö
vetséges front parancsnokának van alárendelve és attól kapja a hadmű
veleti feladatot, ő szabályozza és irányítja tevékenységét, addig - a ta
pasztalatok és elméleti munkák szerint - az összfegyvernemi hadsereg 
tevékenységének hadtápbiztosítására hivatott HM tábori hadtáp közvetlen 
irányítását a Honvédelmi Minisztérium végzi az első hadsereg méretű had
művelet időszakában. (Arra is találunk utalást, hogy a vezetés ezen rend
szere akkor valósul meg, ha az ország területéhez közel eső körzetben, 
irányban tevékenykednek a Magyar Néphadsereg elvonuló szárazföldi csa
patai, és az esetben, ha nagyobb távolságra végrehajtott átcsoportosítás 
után kerülnek alkalmazásra, akkor már kezdetben a szövetséges front
hadtáp vezető szervei vennék át a vezetést.) 

Az esetben tehát, amikor a fentebb Jelzett irányítási rendszer érvé
nyesül, a HM tábori hadtáp vezetését végző HM tábori hadtápfőnökség
nek nincs összfegyvernemi partnere. Ennek hiánya az állandó készenlét 
időszakában (békében) készülő alkalmazási tervek kidolgozásánál nem 
okoz különösebb problémát, mert az MN elvonuló szárazföldi csapatai al
kalmazásának és azok minden oldalú hadtápbiztosításának részletkérdé
sei is a vezetés megfe1e1ő felsőbb szintjei között kellően összehangolhatók. 

A probléma akkor jelentkezne, ha adott esetben e tervektől eltérő fel
adatokat kellene végrehajtani, illetve a kialakult körülmények a hadtáp
biztosítás alapvető rendszabályainak megváltoztatását követelnék. (Külö
nösen a gyakorlatok érzékeltetik a problémát, hiszen ott nem az állandó 
készenlét időszakában kidolgozott tervek szerint folyik a szervező-tervező 
munka.) 

Milyen problémák adódnak a jelzett esetben? 
A szövetséges front hadműveletének tervezése, szervezése, így a front 

csapatainak - közöttük az MN elvonuló szárazföldi csapatoknak - alkal
mazását a front harcálláspontján tervezik, a seregtestek számára itt szab
ják meg a hadműveleti feladatot. A hadtápbiztosítás szervezése, tervezése 
ütemének párhuzamosnak kell lenni a hadműveleti tervezés-szervezés üte
mével, a hadtápbiztosítás feladatait az alárendeltek részére lehetőleg a 
hadműveleti feladat megszabásával egyidejűleg kell megszabni. (lntézke-
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dések, direktívák.) Erre a HM tábori hadtápfőnökség az MN elvonuló szá
razföldi csapatokat illetően nem képes. Ugyanis az eddigi tapasztalatok 
szerint a HM tábori hadtápfőnökség hadtáp vezetési pontja nem a front
hadtáp vezetési pontján, vagy annak közelében, hanem az MN seregtestje 
(seregtestjeí) alkalmazásának irányában tevékenykedik. !gy a fronthadtáp 
vezető szervekkel a kapcsolat csak operatív csoport útján valósulhat meg. 

A gyakorlatok tapasztalatai azt igazolják, hogy a jelzett operatív cso
port, amely a hadműveleti tervezés menetét a fronthadtáp vezetési ponton 
keresztül követheti, nem képes időben és folyamatosan hozzájutni a had
tápbiztosítás tervezéséhez fontos hadműveleti adatokhoz, illetve korláto
zottak a lehetőségei az adatok időben történő továbbításához. Követke
zésképpen nem kellően biztosított, hogy a HM tábori hadtápfőnökség idő
ben megismerje a frontparancsnok elgondolását a Magyar Néphadsereg 
seregtestje (seregtestjei) alkalmazására, valamint a frontparancsnok had
táphelyettesének elgondolását a front támadó hadművelete hadtápbizto
sítására vonatkozóan. Ennél fogva a HM tábori hadtápfőnökség nem ké
pes időben kidolgozni olyan rendszabályokat, amelyek teljes mértékben 
összhangban lennének a Magyar Néphadsereg seregtestjei tényleges al
kalmazásával. Ilyen esetben tehát célszerűbbnek tartanánk, ha a HM tá
bori hadtápfőnökség a fronthadtáp vezetési pontján települne és megva
lósulna a lehető legteljesebb együttműködés. Hozzátehetjük, az együttmű
ködés kérdéséhez azt is, hogy a jelzett körülmények között nem elegendő 
csupán hadtáptörzs szintjén megvalósítani azt, hanem szükséges az a kü
lönböző osztályokkal, csoportfőnökségekkel is. 

A probléma megoldásának másik útja, ha a HM tábori hadtápfőnck
ség operatív csoportját - állományát, eszközeit, lehetőségeit tekintve -
képessé tesszük arra, hogy időben és a szükségletnek megfelelően szolgál
tassa az infomációkat mindkét irányba és képes legyen lerendezni az 
együttműködési kérdéseket mind a hadművelet előkészítésének, mind vég
J'ehaj tásának időszakában. 

A jelzett vezetési rendszer problémákat vet fel a hadművelet végre
hajtása során is, még ha békében készítették is azt elő. Köztudott, hog) 
a hadművelet során -- különösen tömegpusztító eszközök alkalmazásának 
viszonyai között - a vezetésnek állandó hatást kell gyakorolnia az ese
mények menetére. Ahogy az ellenség is elkövet mindent, hogy megakadá
lyozzon bennünket a feladat végrehajtásában, úgy a front parancsnokság
nak is szükséges a rendszabályok folyamatos foganatosítása a front C!ia

patai tevékenységének sikere érdekében. E rendszabályok hatást gyako
rolnak a hadtápbiztosításra is. Hozzátehetjük, hogy a hadművelet során az 
események menetétől függően gyakoriak lesznek az átalárendelések a 
front csapatai között, ami azt eredményezi, hogy a front seregtestjei is ve
gyes összetételűekké válnak, ami tovább bonyolítja a hadtápbiztosítás 
végreha.itását és annak vezetését. Elő fog fordulni, hogy egyazon irányban 
egyidejűleg tevékenykednek a HM tábori hadtáp, illetve a front más nem
zetiségű hadtápjának erői. Ezen erők összehangolt munkájának irányí
tása csak a hadtáp vezető szervek szoros együttműködése alapján valósul
hat meg. Ez a tény ismét aláhúzza, hogy lépéseket kell tenni a vezetés 
helyes módszereinek kidolgozása felé. 
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A jelzett körülmények között - a gyakorlatok tapasztalatai szerint 
olyan, a hadtip feladatai végrehajtá.sát alapvetilen befolyásoló tény

kedéseket kell összehangolni, mint például: 
- anyagi eszközök eljuttatása az adott irányban tevékenykedő nem

zeti erókhöz különbözó bázisokról vegyes erőkkel kiszolgált közutakon, 
vasúton vagy más szállitási ágazat eszközeivel; 

- egyazon sávban, egyidejűleg telepíteni, áttelepíteni, manóverez
tetni front hadtáperőket, HM tábori hadtá.peröket; 

- nagytömegű sebesültet hátraszállitani, illetve azok fogadására a 
különböző nemzeti erőkből álló kórházakat, egyéb egészségügyi erőket és 
eszközöket manővereztetni, telepíteni stb.; 

- a hadműveleti és hadtá.phelyzetben bekövetkezett változásoknak 
megfelelően a hadtápbiztosítás terveiben, direktívákban rögzített rend
szabályok pontosítása, egyeztetése. 

E néhány példa is igazolja, hogy a fronthadtá.p vegyes összetételű 
erőinek vezetése, irányítása csak a front, illetve HM tábori hadtáp vezető 
szerveinek legteljesebb együttműködése révén valósítható meg. 

b) A HM tábori hadtá.p hivatott a Magyar Néphadsereg szárazföldi 
csapatoknak az anyagi eszközök összes fajtáival való ellátására. Köztu
dott, hogy a szükségleteket különböző vezető szervek határozzák meg. 
tgy: 

- rakéta és egyéb különleges eszközökre, harckocsi- és lővészlőszerre 
az összfegyvernemi törzs; 

- tüzér-, rakéta-páncéltörő, sorozatvető lőszerre a rakéta- és tüzér
fónök; 

- légvédelmi rakétákra és légvédelmi lőszerre a légvédelmi főnök; 
- rakéta-hajtóanyagra és üzemanyagra az üzemanyag csoportfőnök 

(osztályvezető); 

- robbanó- és műszaki anyagra a műszaki főnök; 
- harcitechnikai- és egyéb anyagi eszközökre a megfelelő fegyver-

nemi és szolgálatiág-főnök. · 

A Magyar Néphadsereg hadműveleti hadtápja felső tagozatának ve
zetési szerve a jelzettek többségét nélkülözi, hiszen hasonló összfegyver
nemi, fegyvernemi és szaktörzsek, azaz hasonló szintú partner nincs a ve
zetésben. Ennél fogva elsősorban a hadművelet során, nem kis problémát 
okoz a HM tábori hadtápfőnökségnek a fegyvernemi és szakanyagokkal 
való ellátás szervezése, vezetése. 

Amíg a békében folyó tervező, szervező munka során az érintett mi
nisztériumi szervek szolgáltatják a szükséges adatokat, addig a hadmű
velet során, illetve, ha megváltozott feladat előkészítéséről van szó, akkor 
a tábori hadtápfőnökség eléggé magára van utalva. 

A gyakorlatok azt igazolják, hogy a HM tábori hadtápfőnökségnek 
a fegyvernemi és szakanyag ellátást illetően szoros kapcsolatot kell tar
tania a seregtest (seregtestek) megfelelő vezető szerveivel és az általuk 
.ielzett igényeket kell messzemenően figyelembe vennie. 

e) A HM tábori hadtápfőnökség arra hivatott, hogy szervezze, ter
vezze a Magyar Néphadsereg elvonuló szárazföldi csapatok seregtestjei 
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anyagi, technikai, egészségúgy1 es egyébirányú szükségleteinek kielégíté
sét, mégpedig olyan követelmények szerint, amelyeket az MNHF elvtárs, 
adott esetben pedig a frontparancsnokság megszab. E követelmények ki
elégítésére szervezze, irányítsa, vezesse a HM tábori hadtáp állományába 
tartozó hadtáp magasabbegységeket, egységeket és intézeteket. A jelzett 
szükségletek kellő időben, helyen és mérvben történő kielégítése csak 
úgy valósítható meg, ha az teljes mértékben összhangban van a seregtest 
(seregtestek) csapatai alkalmazásával. A szükséges információkat a sereg
test egészét illetően a frontparancsnokságtól. a seregtest csapatait illetően 
a seregtest-parancsnokságtól szerzi be a HM tábori hadtápfőnökség, Az 
információk f:rontparancsnokságtól történő beszerzéséről már esett szó. 
Szólni kell azonban a seregtesttől beszerzendő információkról is. A gyakor
latok azt igazolták, hogy nem elegendők csupán az elöljárók direktívái a 
szükségletek kielégítése mikéntjének meghatározásához, hanem szoros kap
csolatot kell fenntartani a seregtest hadtáp törzsekkel is. Szükséges, hogy 
a HM tábori hadtápfőnök, illetve adott esetben annak képviselője szen1é
lyesen egyeztesse a seregtestek hadtáp törzseivel az igényeket, illetve a 
szükségletek kielégítésének rendszabályait. Különösen fontos ez olyan 
esetben, am)kor adott irányban a Magyar Néphadsereg seregtestje a front 
hadműveletének viszonylag önálló irányában tevékenykedik, állományá
ban alapvetően magya,· erőkkel. A gyakorlat azt igazolja, hogy ez eset
ben a front hadtápfőnökség viszonylag nagyfokú önállóságot biztosít a HM 
tábori hadtéipfőnökség részére az adott irányban jelentkező hadtápbizto
sítási feladatok végrehajtásának szervezését, irányítását illetően. 

d) A HM tábori hadtápfönökség az elöljáró direktívái alapján, illetve 
az alárendeltekkel egyeztetett igények alapján tervező munkát is folytat. 
A továbbképzések és gyakorlatok tapasztalatai szerint megtervezi az MN 
elvonuló szárazföldi csapatok tevékenységének hadtápbiztosítását, alap
vetően egy hadsereg méretű hadműVelet időszakára, tekintve, hogy az 
i\1N elvonuló szárazföldi csapatok seregtestjei egy ilyen méretű hadmű
veletre kapnak feladatot. 

Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy még nincs kellő mérték
ben kimunkálva e tervezőmunkának a lényege, mégpedig olyan kérdések, 
hogy e tervezőmunká milyen módszerrel, milyen mélységig, egyes részei 
imlyen konkrét tartalommal kerüljenek kidolgozásra. Ugyancsak elmond
ható ez a HM tábori hadtápfőnökség egyes osztályainak tervezőmunkájára 
is. Ezze1 szorosan kapcsolatosak a hadtápbiztosítás feladatai alárendeltek 
részére történő megszabásának problémái is. 

Az eddigi tapasztalatok szerint az MNHF-ség direktívájában megha
tározta a seregtestek tevékenysége hadtápbiztosításának alapvető muta
tóit, jónéhány olyan kérdést, am.ely a HM tábori hadtáp csoportosításával, 
telepítésével, áttelepítésével, működésével kapcsolatos. E direktíva alapját 
képezte a seregtestek hadtápbiztosítást tervező munkájának. A HM tábori 
hadtápfőnökség ezt követően számvetések és tervek alapján meghatározta, 
hogy a seregtestek minden oldalú hadtápszükségleteit milyen módon, mi
lyen erőkkel, eszközökkel, milyen határidőkkel elégíti ki. További kutató
munkát igényel tehát ez a terület. 

e) A HM tábori hadtápfőnökség ezideig még nem gyakorolta a HM tá
bori hadtáp állományába tartozó hadtáp magasabbegységek, egységek és 
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intézetek konkrét vezetését, azok munkájának irányítását. Nem tisztá
zottak tehát azok a lehetséges módszerek, amelyekkel a HM tábori had
tápfőnökség az ilyen irányú funkcióját teljesítheti. Véleményem szerint 
e terület is további kutatómunkát és adott esetben gyakorlati lehetőség 
biztosítását követeli. 

A HM tábori hadtáp munkájával, problémáival kapcsolatosan a jelen 
cikkben csak néhány probléma került felvetésre, elsősorban azzal a cél
lal, hogy az érdekeltek körében felszínen tartsuk az e témával kapcsolatos 
kérdéseket. Elindítsunk egy olyan folyamatot, melyben az érdekeltek el
mondják véleményeiket a problémák megoldását illetően, ezzel elősegít
sük, hogy az MN elvonuló szárazföldi csapatai hadműveleti hadtápjának 
felső tagozata zökkenőmentesen legyen képes adott esetben feladatainak 
maradéktalan végrehajtására. 
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