
A hadtápmanöver, valamint a hadtápbiztosítás 
általános és sajátos elveinek összefüggései 

K ö r m e n d y Is t v á n alezredes 

A hadműveletek előkészítését, megszervezését és megvívását vizs
gálva, a hadművészet elmélete többek között tanulmányozza a hadtápbiz
tosítás kérdéseit is olyan céllal, hogy a hadtápbiztosltás rendszerén belül, 
az összes tagozatokon feltáTja az anyagi, technikai, egészségügyi stb. biz
tosítás lényeges, belső szükségszerű, általános és tartós összefüggéseit. 

Erre annál inkább szükség van, mivel a hadtápbiztositás törvénysze
rűségeit, elveit, így a manőverek kérdéseit is tartalmazó, 3-5 évenként 
megjelenő hadtáp utasítások1 csupán rögzítik a mindenkori elveket, de 
nem adnak választ azoknak az összefüggéseknek részleteire, melyek a had
műveleti művészet szintén rohamosan változó elveivel kapcsolatban fenn
állnak. Ezenkívül korszerű háborúban a hadműveletek sikeres kimenetele, 
többek között éppen a hadtáp munkájától, működőképességétől, a gyakori 
és hozzáértő manőverektől, a hadtáptörzsek munkájától függ.2 

A szocialista hadtudomány a hadművészet elveit nem tekinti dog
mának, hanem a cselekvés alapját képező általános iránymutatójának 
tartja, így a lehetséges elvek számát sem korlátozza. Ezzel szemben a bur
zsoá hadtudomány a fegyveres küzdelem egész változatosságát néhány 
örök, megváltoztathatatlan, minden időkre és esetre alkalmas elvre kor
látozza.3 A nyugati katonai teoretikusok többsége elismeri a hadművészet 

1 Lásd: Utasítás a lövészcsapatok hadtápjára. Bp. HM 1955. (A Honvé
delmi Minisztérium 0494/MNVK Szab. S2.erk. Csf.-1953. sz. rendeletéhez); Uta
sítás a csapathadtáp megszervezésére és működésére atomfegyver alkalmazása 
~setén (Tervezet). Bp. HM 1955.; Csapathadtáp utasítás. Bp. HM 1960.; Csapat
hadtáp Utasítás. Bp. HM 1965. Htp/3. 
- 2 A Magyar Néphadseregben korábban kialakult helytelen nézeteket bí

rálva, a Magyar Néphadsereg Hadtápfőnöke megállapította, hogy ,, ... a had
táptörzsek szerepe egyre növekv6 tendenciát mutat . .. " (Kiemelés tőlem. K. I.) 
Róka Mihály: A csapatok kiképzésének, harckésziiltségének hadtápbiztos1tása. 
= Honvédelem; 1964, 11. sz. 33. old. 

3 Jomine négy, Fuller hét; az USA katonai teoretikusai kilenc alapelv 
megmásíthatatlanságát tartják érvényesnek. Ezek: céltudatosság, egyszerűség, 
a vezetés egysége, támadólagosság, manőverezés, az erők összpontosítása, az 
erőkkel való takarékosság, meglepés, biztonság. (Szmirnov, M. - Baz, I. -
Kozlov, Sz. - Szidorov, P.: K voproszu o haraktere szovetszk.oj voennoj nauki 
ee predmete i szoderzsanie. = Voennaja Müszl. 1959. 7. sz. 18. old.) 
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elveinek jelentőségét, ezeket azonban abszoblt értékűnek tekinti. Akik pe
dig ezzel ellentétes felfogást vallanak, a konkrét szerepét becsülik túl, 
szem elől tévesztik a múlt tapasztalatait és a fejlődés ellentmondásos jel
legét. 

A hadművészet törvényei a hadtápbiztosítás területén, a hadtápbiz
tosítás elveiben tükröződnek, ez utóbbiak pedig szor-0s kapcsolatban áll
nak a hadtápmanőverekkel és azok sikerét biztosító feltételekkel, a ma
nóverezőképességgel, a mozgékonysággal és az operatív vezetéssel. 

A hadművészet valamennyi törvénye azon alapszik, hogy az ellensé
ges erőket a saját erők maximális megóvása mellett kell megsemmisíteni. 
A hadműveletek hadtápbiztosításában, a hadtáp egész tevékenységében 
ez úgy érvényesül, hogy a hadtápnak, a győzelem egyik feltételét -
vagyis a csapatok kellő időben, megfelelő mérvben és a szükséglet helyén 
történő ellátását - a hadtáperők és eszközök maximális megóvásának és 
a hadtáp működőképességének fenntartása mellett kell megteremteni. 1 
Ezt pedig hadműveletekben csak rugalmas biztosítási rendszerben mű
ködő, a manőver összes lehetőségeit kihasználni tudó, manöverezöképes 
és mozgékony hadtáp képes megoldani. 

• • 
• 

A HADTAPBIZTOSITAS ALTALANOS ELVEI a hadművészet olyan 
lényeges, belső, objektív és általános összefüggéseit tükrözik, melyek a 
fegyveres küzdelemben mindenkor érvényesek, elnevezésükben változat
lanok, de ugyanakkor - mivel a hadművészet fejlődésével más értelme
zést nyernek - tartalmukban változóak is, terjedelmükben növekednek 
vagy csökkennek, egyes elvek elavulnak, helyettük mások keletkeznek. 

a) A hadügy forradalmának időszakában a hadművészet minden ágá
ban és minden területén meghatározó erejú törvény: a seregtestek ren
delkezésére álló legfőbb pusztító eszköz az atomfegyver, a tömegpusztító 
eszközök elleni védekezés pedig a csapatok elsőrendű feladata. Követke
zésképp, a korszerű hadműveletek sikeres megvívását a rakéta-atomfegy
verek, a· velük való manőverezés és az ellenük való hatásos védekezés 
(többek között az atomvédelmi manőver) biztosítja. 

Ugyanakkor azonban a rakéta-atomfegyverek megjelenése és töme
ges elterjedése a hadműveleti művészet új ellentmondásait vetette fel. 

A rakéta-atomfegyverek bár mélységben képesek hatni az ellenfélre, 
azonban az összfegyvernemi és fegyvernemi csapatok, a rakéta-atomcsa
pások eredményeit nem mindig tudják azonnal kihasználni, még sűrűn 
alkalmazott légideszantok kidobásával (kirakásával) sem. A megsemmi
sítő eszközök pusztító hatása által nyújtott kedvező lehetőségek, valamint 
a szárazföldi csapatok korlátozott mozgási lehetőségei között fennálló el
lentmondás jelenti azt az ösztönző erőt, mely szükségszerűen az utóbbi ro
hamos fejlődéséhez, a manőverek gyakoriságához vezet. 

Az ellentmondás kiküszöbölésének szükségessége azt eredményezi, 
hogy az összes államok hadseregeiben fokozzák a csapatok és ezzel egy
idejűleg a hadtáp mozgékonyságát, emelik manőverezőképességét, növe
lik a vezetés operativitását és keresik az erők és eszközök (közöttük a had
táperők és eszközök) megfelelőbb manőverformáit. 
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A korszerű hadművészet e fontos törvényének és a hatása alatt fej
lődő elveknek változása, szükségszerűen maga után vonta a hadtápbiztó
sítás egész rendszerének, elveinek változását. 

Ez a törvény szükségessé tette a hadtápbiztosítás általános rendsze
rén belül - a Magyar Néphadsereg sajátosságainak megfelelően - egy
részt kidolgozni a hadműveleti hadtáp felső tagozat", a rakétacsapatoks és 
ennek működését biztosító egyéb csapatok (pL a rádiótechnikai csapatok) 
hadtápbiztositásának elveit, másrészt a hadtáp megóvása, állandó műkö
dőképessége érdekében, a hadtáp atomvédelmi manőver stb. kérdéseit. 

b) A hadművészet többi törvényéhez hasonlóan, tartalmában és for
májában is lényeges változáson ment keresztül az erőfölény legáltaláno
sabb, klasszikus törvénye, mely szerint a harctevékenység során az a fél 
számíthat sikerre, amelyik a döntő pillanatban és a döntő irányban (irá
nyokban), a másik felet felülmúló erőkkel és eszközökkel rendelkezik, 

zik: 
Ennek a törvénynek gondolata Lenin megfogalmazásában így hang-

„A döntő pillanatban, a döntő helyen, döntő túlerővel kell rendelkezni 
- a katonai sikernek ez a törvénye."6 

Korszerű. viszonyok között azonban az erőfölény nem az erők és esz
közök korábbihoz hasonló összpontosítása révén lehet elérni (sőt ez éppen 
az erőfölény elvesztését eredményezheti), hanem az erőkifejtés összponio
sítása, áthelyezése és fokozása révén lehet biztosítani. Az erőfölény azon
ban egymagában nem biztosítja a győzelmet, hanem annak csupán lehe
tőségét teremti meg, Ugyanakkor a gyengébb fél, az erők és eszközök ma
nővere révén ki tudja küszöbölni a meglevő hátrányait. 

A hadművészetben érvényesen ható erőfölény törvénye a hadtápbiz
tosítás elveiben azon a követelményen alapszik, hogy: 

, ... összpontosítanunk kell az anyagi erőket és a katonákat el koli 
látnunk minden szükségessel. "7 

továbbá olyan formában tükröződik, hogy a hadtáp összes tagozatainak 
er~kifejtése a főfeladat megoldására, az elöljáró kezében összpontosul. 

Végül ez a törvény a hadtápban az erőkifejtés összpontosításában, 
fokozásában és áthelyezésében jut kifejezésre, ami elsősorban az ilyen 
feladatot végrehajtó csapatok elsődleges ellátásának elve szerint, a had
táperők és eszközök gyors átcsoportosítása, gyakori manőverei útján le
hetséges. Más szavakkal, a főerókifejtés irányában - a másodrendű irá
nyokban küzdő csapatok rovására is - biztosítani kell az összes ellátási 
tagozatok közös erőkifejtését, a hadtáperők és eszközök tömörítése (de 
semmiképp sem kis területen való összpontosításával), a csapatokhoz tör
ténő közelítés révén. 

r. Csabai Károly: A Magyar Néphadsereg hadtápbiztosításának megszer
vezése a korszerű háború kezdeti időszakában. (Kandidátusi értekezés.) Bp. 1963. 

s Fábián Gyula: Erdős-hegyes terepen támadó összfegyvernemi hadsereg 
anyagi biztosítása. (Kandidátúsi értekezés.) _Bp. 1963. 

ti Lenin Művei. 30. köt., Bp. 1953. 252. old. 
7 Lenin MúveL 26, köt,, Bp, 1952, 269-271. old, 
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A hadtáp erőkifejtés összpontosításának gondolata kifejezésre jut 
mind az elöljáró hadtápdirektívájában, mind a hadseregparancsnok had
tápparancsában. Ezek az okmányok tartalmazzák: 

,, . . . azokat az irányokat, csoportosításokat, amelyekre a harctevé
kenység kezdetére, illetve a harctevékenység alatt a hadtáp eröki
fejtését összpontosítani kell (kiemelés tőlem. K. I.) tömegpusztító 
fegyverek elleni védelem követehnényeiriek figyelembevételével ">i 

Mivel az erőfölény biztosítása érdekében a főerőkifejtés célja, ob-
jektuma, iránya, területe, méretei, erői és eszközei a hadművelet folya
mán - még egy hadsereg-hadművelet keretein belül is - változhatnak, 
szükségessé válhat a főerőkifejtés fokozása, áthelyezése. Ebből kifolyólag 
~z erőfölényhez nélkülözhetetlen a hadtáp erőkifejtés összpontosítása, fo
kozása, áthelyezése, ami csak a hadsereg hadtápmanőver sikerét biztosító 
egyéb feltételek fennforgása esetén, széles körű hadtápmanőverek révén 
lehetséges. 

c} A hadművészet másik legáltalánosabb törvénye az együttműködés 
mely szerint a győzelem kivívása, a hadműveletek sikere érdekében -
a leghatékonyabb felhasználás igényéből fakadóan - össze kell hangolni 
a rendelkezésre álló erők és eszközök alkalmazását, tevékenységét, cél. 
hely és idő szerint. 

Ez a törvény a hadtápbiztosítás elveiben, az elöljáró és alárendelt el-
1átási tagozattal, az összfegyvernemi és fegyvernemi törzsekkel (a hadmű
veleti-harcászati vezetéssel), a hadtáperőkkel és eszközökkel, az összes 
szolgálati és ellátási ágakkal, a szomszédokkal, a helyi hatóságokkal való 
együttműködés, vagyis a hadtáp együttműködés elveiben jut kifejezésre. 

A hadtáp együttműködés elve magába foglalja az összes biztosításí 
ágak, a rendelkezésre álló összes hadtáperők és eszközök feladatainak cél
szerű megszabását és összehangolását, cél, hely és idő szerint, a parancs
nok elhatározásának megfelelően, az elöljáró hadtáptagozat irányelvei sze
rint, a felsőbb hadtápszervek manővereivel összhangban, a meglevő lehe
tőségek figyelembevételével. 

Mivel a siker elérésének legfőbb eszköze az atomfegyver és emiatt a 
hadműveletek tervezésének rendje is megváltozik (a tervezés a csapás 
objektumainak kiválasztásával, a rakétacsapások rendjének és idejének 
meghatározásával és ennek megfelelően az erők és eszközök csoportosítá
sának kialakításával kezdődik), ezért - a régebbi gyakorlattól és elvektől 
eltérően - az együttműködés megszervezése elsősorban a rakétacsapatok 
hadtápjó.val kezdődik. 

Az ilyen sorrend megválasztása annál inkább szükséges, mivel egy
részt a hadsereg hadtápkörletben a hadtápobjektumok telepítése, műkö
dési körletének kiválasztása, a hadtáp elhelyezése csak a rakétacsapatok 
és a biztosításukra hivatott egyéb csapatok által el nem foglalt körletekre 
c;zorítkozhat, másrészt a rakétacsapatok a közlekedési utak használatában 
is elsőbbséget élveznek, és végül. a rakétacsapatok techníkai, egészségügyi 

8 Tábori Törzsszolgálati Utasítás. I. Rész. 168. pont. HM 1965. AlL/7. 
IOO. old. 
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biztosítása, a hadtáphelyettes alárendeltségébe tartozó anyagi eszköz faj
tákkal való ellátása (üzemanyag, élelem stb.), a rakétacsapatok működő
képességének és manővereinek elengedhetetlen feltétele. 

Döntő jelentősége van továbbá az érintkező hadsereghadtápok (eset
leg más nemzetiségű seregtestek) manőverei közötti együttműködés meg
szervezésének, valamint a légi úton végrehajtott manőverek együttműkö
dési kérdéseinek, a csapatok és légi úton szállított terhek gyakorisága 
miatt. 

d) A hadművészet egyik fontos törvénye: a sikeres harctevékenység 
folytatása, a hadműveletek eredményes megvívása érdekében, a kiti!zött 
célok, feladatok arányban kell álljanak a rendelkezésre álló erők és esz
közök lehetőségeivel, figyelembe véve az ellenség erőit és eszközeit, a tér 
és időtényezőt. 

Ez a törvény a hadsereghadtápnál az arányosság elvében jelentkezik, 
ami azt jelenti, hogy a hadseregnek mindig annyi és olyan rendeltetésű 
hadtápegységekkel és -intézetekkel kell rendelkeznie, amennyi és amilyen 
hadtáp az adott hadművelet hadtápbiztosítása mellett megteremti a szünet 
nélkül folyó következő hadművelet sikeres megvívásának hadtápfeltéte
Jeit is. Más szavakkal, a hadműveletek megvívásának körülményei arány
ban kell álljanak a hadtáp lehetőségeivel, a hadsereghadtápnak mindig 
rendelkeznie kell a részére megszabott és soronkövetkező feladatok vég
rehajtásához elegendő erőkkel és eszközökkel. Ennek az elvnek érvénye
sülése és ez a követelmény pedig elsősorban hadtápmanőverek révén je
lentkezik. 

Mivel a fronthadművelet során, a front hadművelelti felépítésében 
megváltozhat a hadsereg helye és szerepe, ezért a hadsereghadtáp felada
tai hadsereg-hadmüveletenként változnak, más és más lesz a hadsereg
hadtáp állománya és összetétele is. Ez a változtatás pedig a fronthadtáp 
vagy más hadseregek hadtápjának terhére történik, a hadtáperőkkel és 
eszközökkel végrehajtott manőverek útján. 

Az arányosság elvének érvényesítése érdekében a hadműveleti hadtáp 
felső tagozat szerepe - a helyzettől függően - különféleképp nyilvánul
hat meg: a hadművelet megszervezése során, vagy annak egyes időszakai
ba a hadsereghadtáp részére átadhat különféle rendeltetésű és számú had
tápegységeket és -intézeteket (manőver a hadtáperőkkel és eszközökkel), 
a hadsereg hadtápbiztositása érdekében elsősorban a fóirányban mozgé
kony csoportokat hozhat létre. 

Amennyiben a hadsereghadtáp rendelkezésére álló erők és eszközök 
csak részben biztosítják a hadtáp előtt álló feladatok maradéktalan vég
rehaitását, hadtápmanőver révén (pl. igénybevételi manőver, manővere
zés az intézetek befogadóképességével stb.) a helyzet némileg kedvezőbbé 
változtatható. Amikor pedig a hadsereg hadtáperói és eszközei nem elég
ségesek a hadműveletek hadtápbiztosltására és a hadsereghadtáp megerő
sítése nem lehetséges, vagy nem célszerű, egyes hadtápbiztosítási feladato
kat teljes egészében vagy részben, az elöljáró hadműveleti hadtáp felső 
tagozat vállal magára. 

e) A hadművészet fejlődésének, ezen belül a hadsereg fejlesztésének 
egyik legáltalánosabb törvénye, hogy a hadtápbiztosltás rendszerének és 
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elveinek előbb, vagy utóbb elengedhetetlenül meg kel! felelnie a hadmű
vészet és a hadseregszervezet elért fe;Zödésl szlnvonalának. 

A hadtáp megfelelőség elve feltétlenül érvényre kell jusson a manő
ver kérdéseiben is, vagyis a hadtápmanőver sikerének feltételei meg kell 
feleljenek az ellátandó csapatok manóverezőképességi és mozgékonysági 
fokának. Más szavakkal, a hadsereg olyan hadtáppal kell rendelkezzen, 
mely nem gátolja a csapatok manővereit és amely lehetőséget biztosít a 
hadsereg hadtáperök és eszközök széles körű manővereinek végrehajtá
sára. 

A megfelelőség elve a hadtápbíztosltás rendszerével kapcsolatban 
olyan követelményt támaszt, hogy mennél manóverezóbb jellegűek a had
műveletek, annál rugalmasabbnak kell lennie a csapatok tevékenységé
nek hadtápbíztosltására hivatott hadtáp egész rendszerének. 

A hadművészet történetének tanűsága szerint minden olyan esetben, 
amikor a megfelelőség elvét megsértették és a nagy áldozatokkal járó 
gyakorlat ezt igazolta, a hadtápbiztosltás korábbi elveinek felülvizsgá
lata és a hadtápbíztosítási rendszer átszervezése vált szükségessé. 

f) A hadművészet azon törvénye, mely szerint a hadmilveletek meg
vlvása, sikeres vagy sikertelen kimenetele többek között a minden oldalú 
biztosltástól, ezen be!ill a hadtápblztosltást6l függ, az anyagi, technikai, 
egészségügyi stb. blztosltás elveiben, vagyis a hadtápblztosítás sajátos el
veiben jut kifejezésre. 

A hadműveleteknek, a hadtápbíztosftástól való függősége, a gyakor
latok tapasztalatai által igazolt olyan törvény, mely alapul szolgál a had
tápbiztosítás rendszerének további tökéletesítésére, a hadtápmanőver kér
déseinek továbbfejlesztésére. 

A Varsói Szerződés Főparancsnoksága által nemrég lefolytatott „NE
MAN" gyakorlat értékelése megállapította, hogy a „Keletiek" olyan elha
tározásra jutottak, mely szerint: 

,, ... a ~Nyugati~ főcsoportosítás szétverésének befejezése céljából a 
támadást lendületesen ki kell fejleszteni. Az ilyen feladatra vonatkozó 
elhatározás közvetlenül a hadtáp lehetőségeitől, az összes hadtápegy
ségek és magasabbegységek összehangolt és lendületes munká;ától 
függött." (Kiemelés tőlem. K. I.)• 

Ugyancsak a „NEMAN" gyakorlat értékelése állapította meg azt is, 
hogy : 

,,A hadtápszervek gyakorlata befejeződött, azonban távolról sem fe
jeződött be a korszerű hadműveletek hadtápblztosltási rendszerének 
további tökéletesltésére irányuló munka." (Kiemelés tőlem. K. I.)10 

A hadtápbiztosítás általános elveinek és a hadtápmanővereknek ösz
szefüggései az általunk tárgyaltak szerint koránt sem teljesek, ide tartoz
nak még olyan elvek, mind a hadtáp magas fokú. harekészültségének eh;e, 
a meglepés elve stb. 

9 Marjahin, Sz.: Boevaja proverka tüla. = Krasznaja Zvezda, 1968. 189. sz. 
2. old. 

"'Ibid. 
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A HADTAPBIZTOSíTAS SAJÁTOS ELVEI a hadtáp általános tevé
kenységéből fakadóan és a harctevékenység körülményeinek megfelelően 
kialakult gyakorlat tudományos összefüggéseit fejezik ki. Ezek az elvek 
pedig ~ hadműveletek hadtápbiztosítása során megkövetelik a hadtáp
manőverek mesteri alkalmazását. ,----------------

a) A hadtáp széttagolt telepítésének és gyors összpontosításának elve 
korábban oly módon érvényesült, hogy az elöljáró seregtestek, főleg mély
ségben lépcsőzött hadtápjai - elsősorban a vasútvonalak helyreállítási 
ütemének megfelelően - a csapatokhoz közelebb települtek. Más esetek
ben az anyagi, technikai és egészségügyi alapok egy részét közúton, gép
kocsi szállító eszközökkel közelítették a csapatokhoz. Így a hadművelet 
elők!2szítése és megvívása során, a fronthadtáp meghatározott része a 
.hadse1·eg hadtápkörletbe. a hadsereghadtáp· jelentős része pedig a csapát
hadtáp körletbe települt előre. 

A seregtestek hadtápcgységeivel és -intézeteive1 történő ilyen manő
verezés megfelelt a hadműveletek manőverező jellegének és kedvezően 
befol~;ásolta a hadtáp ·munkáját. 

A had8e!·eghadtáp felépítésében gyökeres változás a rakéta-atomfegy
verek tömegés megjelenésével következett be, amikor megváltozott a had
sereg szervezete, hadműveleti felépítése, megnövekedtek a hadműveletek 
méretei, a hadműveletek lefolyása gyorsabbá vált, a harcrendek széthúzód
tak, a hadsereg hadműveleti felépítésében hézagok keletkeztek, a ki
sebb szervezetű hadsereghadtáp pedig teljes állományával közútra, a csa
pathadtáp közelébe települt. 

A hadsereghadtáp nagyobb területen való telepítése kedvezőbb tér
beli feltételeket teremtett a hadtáperőkkel, eszközökkel végrehajtandó 
manőverezéshez és újabb követelményeket támasztott a hadsereghadtáp 
sikeres manővereit biztosító feltételekkel szemben is. 

b) Az anyq_g_i~~észletek időben tS,ténő megalakításának vala
mint lépcsQi_etes elhelyez€sének elve, a csapatok állandó magas fokú harc
készültségbe~-fartásának és a harctevékenység megszakítás nélküli bizto
sításának objektív szükségességét fejezi ki. 

Az anyagi eszköz készletek, a különféle technikai eszközök időben 
történő felhalmozása és ezek megbízható védelme, már a harctevékeny
ség kibontakozásának megkezdésétől fogva, a velük való manőverezés 
révén gyakran lehetővé teszi ezek azonnali felhasználását a szükségle
tek kielégítésére és biztosítja a csapatok magas foklr harcképessegének 
fenntartását. - - - -----------

A készletek (eszközök) lépcsőzetes elhelyezése a hadtáp különféle 
tagozatain, a velük való manőverezés útján megbízható alapot teremt 
az anyagi eszközöknek a csapatoknál való folyamatos feltöltéséhez, ezen 
keresztül pedig biztosítja a csapatok megbízható ellátását és kiszolgálását 
a hadműveleti helyzet legváltozatosabb körülményei- között is. 

e) Az elöljáró-:/elelö~gének elve az alárendelt cll<it(ísi tagozattal szem
ben, az anyagi eszköz készletek-eljuitatásáért;-a-hadtápbiztosítás legfon
tosabb elvét jelenti. 
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A Nagy Honvédő Háború éveiben, a csapatok manőverező tevékeny
ségének viszonyai között helyesnek bizonyult és 1943 júliusától a szovjet 

• hadseregben érvényessé vált ilyen elv, a korszerű manőverező hadműve
letek viszonyai közepette is megőrizte jelentőségét és a seregtestparanc:s
nokok hadtáphelyettesei számára széles körű lehetőséget teremtett a had
fáperőkkel és eszközökkel való gyakori manőverezéshez. 

Ez azonban korántsem azt jelenti, hogy ezt az elvet mindig és min
den körülmények között célszerű lenne. mereven alkalmazni. Éppen a 
.manőverezésben rejlő előnyök kihasználása teszi lehetővé azt a számtalan 
változatot, amit az anyagellátás folyamatában alkalmazni lehet, elsősor
ban a hadseregközvetlen csapatok, összevont osztagok, hadműveleti fel
építési (harcrendi) elemek érdekében. 

d) Az.összes szállitó~zköz.ök komplex felhasználásának elve korszerű 
viszonyok kOZBit rendkívül Jelentős. Ez az elv, az összes szállítóeszköz 
fajták egységes terv szerinti, együttműködésben történő felhasználását és 
a velük való manőverezést jelenti. Ez az elv azonban nem zárja ki azt, 
hogy az ilyen vagy olyan szállítási tagozatban - a kialakult helyzettől 
függően - nagyobb mérvben ne lehetne igénybe venni azokat a szállí
tasi ágakat, amelyek az adott időben, a legkedvezőbben képesek biztosí
ü.1.ni minden szükséges utánszállítást (manőver a szállítási ágakkal). 

e) A tömegf!Se1J: _17teg~~básodott (megrongálódott2 megsérült)_ teclwJka.L ___ _ 
eszközök körze-tében való ja'Víto,rii!IyTeállító m1wl-ák eh,égz>?sének elve, 

-; a javító in'tézetekkervaro manőverezés révén arra irányul, hogy a leg
gazdaságosabb javítási módok alkalmazásával, a csapatok harcképessége 
a lehető leggyorsabban helyreállítható legyen. Ez az elv kizárja a meghi
básodott technikai eszközök ésszerűtlenül távoli elszállítását, megköveteli 
a legkorszerűbb javitási módok széles körű alkalmazását és lehetővé teszi 
a fegyverzet és a technikai eszközök mielőbbi, újbóli alkalmazását. 

f) Az egészségügyi erőknek és eszközöknek (l;·---ttfme§es egészségugYt _____ _ 
veszteségek körletéhe,: (tömegsérülési gócokhoz) ""16 mttx~-kiizelic 
tésének elve, az egészségügyi erők és eszközök manővere, a mielőbbi szak
orvosi segélynyújtás célját szolgálja. Ezért az egészségügyi szolgálatnak 
.::i segélynyújtás összes tagozatain rendelkeznie kell elegendő számú egész
ségügyi egységgel és intézettel, hogy a velük való manőverezés révén 
ezek a lehető legrövidebb idő alatt kijussanak a hátraszállítás és gyógyí-
tás megfelelő körleteibe, továbbá, hogy az egészségügyi manőver külön
féle formái révén, az egészségügyi szolgálat összes tagozatainak erőfeszí
téseit összpontosítani lehessen. 

g) A helyi eszközök felhasználásának elve - noha ez a hadtápbizto
sitás egyik legrégibb elve - napjainkban sem vesztette el jelentőségét, 
sőt a helyi erőforrások, a zsákmányanyagok igénybevételével való manő
verezés - egyes anyagokból és szükségeszközökből - a csapatok ellátá
sának korsze1·ű viszonyok között is kisegítő forrását képezhetik. 

Következtetések: 

1. A hadművészet törvényei a hadtápbiztosítás általános és sajátos 
elveiben rendkívül bonyolult formában, a kölcsönös kapcsolatok láncola-
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tán keresztül jelentkeznek. Ez egyrészt kifejezésre jut a hadtápbiztos!tás 
megfelelő rendszerének kialakításában, másrészt szükségessé teszi a had
tápmanőver valamennyi módjának és formájának mesteri alkalmazását. 

2. A rakéta-atomfegyverek megjelenése, elterjedése, tömeges alkal
mazásának lehetősége következtében a hadműveletek hadtápbiztositása 
során jelentkező ellentmondások (pl. a nagy szélességi és mélységi kiter
jedésben küzdő, nagymennyiségű anyagot fogyasztó, jelentős vesztesége
ket szenvedett csapatok hadtápbiztositása rövid idő alatt, korlátozott had
táperőkkel és eszközökkel), többek között a hadtápbiztosltás érdekében 
történő manőverező tevékenység által küszöbölhetők ki. 

3. A hadművészet törvényeinek, fejlődésének, az utóbbi évek gyakor
latainak tapasztalatai alapján, a hadtápban bekövetkezett változásokat 
figyelembe véve, tudományos előrelátással arra lehet következtetni, hogy: 

- a manőverező jellegű hadműveletek hadtápbiztosltásának felada
tait, rugalmas hadtápbiztositási rendszerben működő, korszerűen szerve
zett hadtáp gyakori manőverei útján lehet megoldani; 

- a hadműveletek hadtápbiztosltásához elegendő erő és eszköz gyak
ran csak a hadtáperök és eszközök manőverei útján biztosítható; 

- a hadtáp főerőkifejtése a legfontosabb hadműveleti célok érdeké
ben kell összpontosuljon, ennek érdekében kell fokozódjon, erre kell irá
nyuljon, ami elsősorban manőverek útján érhető el. 
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