
Időszerű gondolatok a hátországvédelem 
hadtápbiztosításának rendszerére 

B a ! o g h F r i g y e s alezredes 

A közelmúltban a Hadtápbiztosítá.s 1970. évi 4. számában idóben és 
térben rendszerezett igen alapos tanulmány jelent meg a szerzők tollá
ból a hadtápszolgálat 1945-1970-ig történő fejlődését illetően. A hadá
szati-hadműveleti elvekben - a hadügyben - bekövetkező permanens 
ég minőségi változások kihatással vannak a hadsereg szerves részét 
képező hadtápszolgálatra i.s. Korunk alapvetó politikai kérdése - a 
Varsói Szerződésben vállalt kötelezettségeink alapján - annak felis
merése, hogy a háború elhárításának egyik legfontosabb előfeltétele a 
szocialista tábor és ezen belül a Magyar Néphadsereg katonai erejének 
ütőképessége. A fegyveres erők ütőereje azonban nemcsak attól függ, 
mennyire vannak a csapatok korszerű haditechnikai eszközökkel ellátva, 
milyen a szervezeti struktúrájuk, kiképzettségük foka stb. E komplexu
mon belül alapvető a korszerű vezetési rendszer - mint tudomány -
megalapozott kimunkálása és biztosítása. Ezekből adódik, a hadművészet 
egyik legfontosabb feladata, hagy a különböző, így a legfelsőbb szintű 

szervek vezetését is a korszerű feltételeknek megfelelően alakítsa. A 
hadtápvezetés egyik fő területe a csapatok, seregtestek, az ezek állomá
nyába szervezett hadtáp-alegységek, -egységek, az MN tábori hadtáp 
és a központ (hadászati) hadtáp, tevékenységének előkészítésével és irá
nyításával összefüggő kérdések komplexuma. 

Napjainkban a fejlődés követelményének megfelelően a honvédelmi 
miniszter elvtárs vonatkozó parancsa alapján - új fordulópontként -
az egységes, integrált hátországvédelem létrehozása került előtérbe. A 
Hátországvédelmi Parancsnokság részére a legfelső vezetés alapvető fel
adatul határozza meg, hogy „Országos méretben legyen képes összefogni 
a más fegyveres szerveket is érintő hátországvédelmi feladatok teri,ezé
sét, szervezését és koordinálását". Ez az alapkoncepció természetesen 
kihat elsősorban a központ (hadászati} hadtáp, valamint a HM és VK 
közvetlen csapatok jelenlegi szervezeti struktúrájára és vezetési rend
szerére. Egyértelmű tény, hogy egy adott hadtápszervezet és ennek ve
zetése mindig az adott összfegyvernemi elgondoláshoz igazodik, jelen 
esetben is meghatározók lesznek a legfelsőbb katonai vezetés által a 
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Hátországvédelmi Parancsnokság részére biztosított jog- és hatáskörök, 
valamint feladatok. 

A Hátországi Alakulatok Parancsnoksága (HAP) Előkészítő Törzsé
ben (amely a Hátországvédelmi Parancsnokság létrehozását hivatott elő
készíteni a HM szervek irányításával) tanulmányoztuk és elemeztük a 
témával kapcsolatos kül- és belföldi tapasztalatokat, irodalmakat, továbbá 
konzultációkat folytattunk az illetékes HM szervek vezetőivel. A szer
zett tapasztalatokat alapul véve igyekeztünk olyan szervezeti és jogköri 
elgondolást kialakító javaslatokat - változatokat - kimunkálni, amelyek 
egyrészt közelítik a Varsói Szerződés tagállamaiban életrehívott, hát
országvédelem általános rendszerét, másrészt figyelembeveszik az MN 
lehetőségeit és sajátosságait. A végleges koncepciót és ezen keresztül 
a parancsnokság létrehozását az objektív, de nem utolsó sorban a szub
jektív tényezőkön alapuló egészséges viták és véleménycserék fogják ki
alakítani. Annak érdekében azonban, hogy a Hátországvédelmi Parancs
nokságot az állami határozatok és a HM elvtárs vonatkozó parancsa 
szellemében ne a szűkebb értelemben vett HM és VK közvetlenek pa
rancsnokságává, hadtáp vonatkozásában ezek középirányító szintjévé 
tegyük, az alábbi tényezőket lehet véleményem :szerint figyelembe venni: 

1. A „hátországi" feladatok feltárásához előbb a hátország fogal
mát célszerű meghatározni és kifejteni. A katonai irodalom,ban - általá
ban - a „hátország" fogalmát a „hadszíntér" fogalmával összefüggés
ben határozzák meg. A témát összefoglalva az alábbiak állapíthatók meg: 

a) Korábban a háborús térséget területi ismérvekkel fel lehetett 
osztani „hadszíntérre" és „hátországra". Hadszíntér volt az egymással 
ellenségként szembenálló felek háborús térségének az a szárazföldi és 
tengeri része, ahol a fegyveres erők hadászati műveletei lezajlottak. Ez 
a terület a harcérintkezés vonalától (arcvonal) a hadseregcsoport-(front)
ok hadtápjainak hátsó határáig (záróvonal) terjedt. A háborús térségnek 
a záróvonal mögött elhelyezkedő része volt a hátország. 

b) A korszerű rakéta-nukleáris fegyverrendszerek rohamos fejlődése 
és differenciálódása gyökeresen megváltoztatta az e fogalmakban tükrö
ződő valóságot. A fegyveres küzdelem, a felek harcérintkezési sávján 
kívül kiterjed az attól távol fekvő területekre, továbbá a légtérre, a 
tengerek alá és a „világűr"-re is. Gyakorlatilag nincs a földnek és a 
föld körzetének olyan pontja, ahová bármely más földi szférán levő 
pontról ne lehetne tömegpusztító fegyverrel csapást mérni. Ez egyértel
művé tette, hogy a háború sorsa nemcsak a harctereken, hanem nagy
mértékben a „hátországban" fog eldőlni. 

c) Ez a körülmény kizárja a háború.s térségnek - egyedül a terü
leti ismérvek alapján - hadszínterekre és hátországokra való felosztá
sát. A felosztás alapját elsősorban a funkcióban és nem a területi el
különítésben kell keresni, mert a korszerű háborúban ugyanaz a terület 
egyidejűleg lehet hadszíntér és hátország. 

Ha tehát egy adott területet a fegyveres küzdelem erőforrásai szem
pontjából vizsgálunk, hátországról beszélünk, míg ugyanazt a területet 
a fegyveres küzdelem megvívására való alkalmasság szempontjából ér
tékelve hadszíntérnek nevezzük. Fentiekből arra lehet következtetni, 
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hogy ugyanannak a - három-dimenziós - háborús térségnek azt a 
funkcióját, hogy az adott hadviselő fél erőforrásai helyezkednek el rajta, 
a hcttország fogalmával jelölhetjük; azt a funkcióját pedig, hogy bizo
nyos részein a fegyveres erők hadászati műveletei bontakoznak ki és foly
nak: le, a hadszíntér fogalmával foglalhatók össze. Az adott területen 
található személyi, dologi és szellemi erőtényezőket másként kell felké
szíteni és felhasználni hátországi és megint m8.sként hadszíntér jellegű 

feladatokra. 
A Magyar Népköztársaság, mely a két szembenálló tábor határán 

terül el, hadászati helyzete és területének igénybevétele szempontjából 
lehet: hadszíntér és hátország. 

Hadszíntér, - amennyiben a rakéta hadműveletek bázisa, egyben 
a szárazföldi és a légi hadműveletek megvívásának sz!ntere, ugyanakkor 
magába foglalja a hadsereg és front hadtápkörletét, illetve része annak. 
Földrajzi helyzetéből eredően az ország területét már a· háború kezde
tén - az európai NATO-országokban és a környező tengereken elhelye
zett harcászati-hadműveleti eszközökkel mért - csapások érhetik. 

Hátország, - amennyiben itt helyezkednek el az MNK erőforrásai, 
amelyek fedezik az MN és egyben a fegyveres küzdelem szükségleteinek 
kielégítését, biztosítja az MN központi hadtápja egészének és a koalí
ciós központ, hadtáp egy részének elhelyezkedését, a csapatok felállítá
sát, felkészítését, felvonulását stb. 

A korszerű háborúnak abból a sajátosságából, hogy az ország terü
lete egyidejüleg hadszíntér és hátország, az is következik, hogy a hát
országi tevékenységek között a fegyveres küzdelem sajátos feladatai is 
felmerülnek. 

A „hátországi" feladatokat az alábbi két nagy csoportra lehet fel
osztani: 

a) mindazon tevékenységek összessége, amelyek a fegyveres küzde
lem személyi, dologi és szellemi szükségleteit hivatottak biztosítani; 

b) az ország területe és légterének oltalma, védelme. 
E feladatköröket - abból a szempontból, hogy a társadalmi élet 

mely területén jelentkeznek -, tovább lehet osztani: 
- a polgári és a fegyveres erők feladataira; 
- központi, területi és helyi feladatokra. 
Amikor az egységes és integrált hátországi rendszer központi kato

nai vezető szervének, ezen belül a hadtápbiztosítás ilyen szintű feladatait 
tárjuk fel, a probléma fent vázolt bonyolultságától nem tanácsos el
térni. Mindenekelőtt a funkcionális hátország összes feladatait célszerű 

feltárni és ezekből meghatározni a parancsnokságra eső hányadot, az új
szerűség, a gazdaságosság komplex, MN szintű követelményeinek függ
vényében. 

2. Abból az elvi követelményből kiindulva, hogy a parancsnokság 
létrehozása MN szinten nem jelenthet létszámnövekedést, így a jelenlegi 
felső és középirányító szervek a PV katonai alakulatai vezető állományá• 
nak létszám átcsoportosításával lehetséges a hátországvédelmi feladatiJk 
országos méretű szervező, irányító és koordináló szervezetévé tenni. 
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3. A Hátországvédelmi Parancsnokság (HAVP) jog- és hatáskörének 
kialakításával tehermentesíteni kell a HM-ot egy sor olyan nem minisz
teriális feladattól, amelytől megszabadulva a X. pártkongre3szus e téren 
általánosságban meghirdetett és vonatkozó tézisei alapján a HM-ot is e 

• szervezet, illetve parancsnokság hatáskörébe utalt feladatok végrehaj
tása által, tényleg elvi irányító szervezetté teszi. Ezáltal biztosítva lenne 
mind békében, mind hRborúban, hogy a Hátországvédelmi Parancsnok
ság mentesítése a HM szerveket a sok - többszáz - és különböző szin!ü. 
valamint rendeltetésű hátországi csapatvezetési - hadtápbiztosítási -
feladataitól. Ezzel párhuzamosan megszűnne a minisztériumi szervek 
vezetési csatornáinak sokasága és fő figyelmüket a hadműveleti csapa
tok és az ezek érdekében tevékenykedő tábori, továbbá hadászati had
táp felkészítésére, működésére koncentrálhatnák. 

' 

4. Sarkalatos tényezője e létrehozásra tervezett vezetési rendszer 
kialakításának, hogy az MN - éppen úgy, mint más hadsereg - fel
oszlik hadműveleti és hátországi csapatokra, szervekre. A hadműveleti 
csapatok vezetését mindenütt a VK-ok végzik, míg a hátországi alaku
latok, intézetek, szervek közvetlen irányítására általában külön vezető 
szervet (parancsnokságot) hoztak létre. 

E parancsnokságnak különböző jogokat, hatásköröket adnak és kü
lönböző megoldásokat követnek az alárendelt csapatok számát, milyen
ségét illetően is. Ebben a kérdésben nálunk sem dőlt még el a probléma, 
egészséges vita folyik a rendszer összfegyvernemi elgondolásának kiala
kításáról, de az alapvető cél az, hogy a gazdaságosság figyelembevétele 
mellett olyan egységes hátországvédelmi rendszert teremtsünk, melyben 
mind a feladatok, mind a végrehajtásba bevonható erők integrálhatók 
legyenek. Elképzelhető például, hogy nálunk a PVOP-t - jelenlegi jog
körének meghagyása mellett - a parancsnokság szerves részévé tesz
szük. Ezzel elérnénk, hogy a parancsnokság hatni tudna - a VK elvi 
irányításával - valamennyi állami és társadalmi szervezetre, vagyis 
érvényre juttatná a HM által kidolgozott honvédelmi követelmények 
megvalósítását. Ennek megfelelően elképzelhető tehát, hogy a parancs
·nokság béke feladatainak egy része országos jellegű és méretű lesz, 
más része az alárendelt katonai alakulatok, intézetek és szervek vezeté
sére, míg a tevékenységének harmadik része az ország legfelső állami 
és katonai vezetésének előkészítésére fog irányulni. 

5. A hátországi csapatok, intézetek, szervek nómenklatúráján bc1ül 
a vezetés szintjét is differenciálni kell, mivel ezek egy része hadászati
hadmüveleti, más része a hátországgal kapcsolatos feladatok megszerve
zése és végrehajtása, vagy mindkettő érdekében tevékenykedik. 

• • 
• 

Abból kiindulva, hogy a fegyveres erők hadtápbiztosítása tagozatok 
útján valósul meg, igen nagy gondot kell fordítani az egyes tagozatok 
helyének és szerepének tisztázására. Ismeretes, hogy az elvonuló száraz-

·! földi csapatok hadműveleti hadtápbiztosítási rendszere - a csapat-, 
hadsereg, MN tábori hadtáp útján - alapjában véve kialakultnak te-
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kinthető, azonban a hátországi csapatoké jelenleg a felülvizsgálat, a 
szervezeti és működési korszerűsítés, illetve továbbfejlesztés időszakát 
éli. Ebben a fejlesztési időszakban, amely egybeesik a Hátországvédelmi 
Parancsnokság létrehozásával, feltétlen helyére kell tenni a HAVP had
tápszervezetét is és olyan jogkörök biztosításával és szervezet létrehozá
sával célszerű kialakítani, amely az alábbi problémákon és elgondoláso
kon alapszik, mind a béke, mind a háborús tevékenységet illetően: 

1. Tehermentesíteni kell az MNHF-ségét, amely jelenleg egyrészt 
szervezi az egész MN - elsősorban az elvonuló szárazföldi csapatok -, 
másrészt a hátországi vagy a hátországban tevékenykedő hadműveleti 
csapatok hadtápbiztosítását és mindezek érdekében közvetlenül irányítja 
az ezen csapatok közvetlen ellátását végző területi hadtáp-intézetek te
vékenységét. Ez a hallatlanul szerteágazó és sokrétű feladat megfosztja 
az MNHF-ségét a korszerű vezetési követelmények megvalósításától, el
vonja erejét az elsődleges feladatoktól. Elképzeléseim szerint az MNHF
ségnek a jövőben az elvi irányító tevékenységre kellene fordítania ener
giájának zömét és alárendeltségében csak azokat a htp. alakulatokat, 
szerveket, intézeteket meghagyni, amelyek feltétlenül szükségesek és ve
zetésüket nem lenne célszerű alacsonyabb szintre adni. Természetes, hogy 
ezek körének megállapítása további elemző, felmérő munkát és felső 
szintű MNHF-i döntést igényelnek. 

- Elképzelésem szerint a hadászati-hadműveleti és a hátországi 
feladatokat alapul véve célszerű lenne a központ hadtáp - jelenlegi 
értelemben vett - fogalmát, szervezeti felépítését és vezetési rendszerét 
felülvizsgálni. 

E korszerűsítésnél alapul szolgálnak az MNHF-ség által kialakított 
középtávú és távlati koncepciók, így: 

- a hadtápegységek, -intézetek, -szervek jelenlegi és tervezett szer
vezete, fejlesztése, továbbá elhelyezkedése; 

- a területi (körzeti) ellátási rendszerre vonatkozó elképzelés és 
annak lehetősége, hogy már békében vagy csak haditevékenység esetén 
működne; 

- egyes szervezetek polgári vállalatokra történő ráépltésének vagy 
átadásának lehetősége stb.; 

- továbbá az MNHF-ség elgondolása kezdetben a HAP, későb
biekben a HAVP hadtáptörzsének szervezetére és hatáskörére. 

Az érvek és ellenérvek sokaságát lehetne a központ hadtáp profil
tisztítását illetően felsorakoztatni. Egyes htp. egységek, intézetek hova
tartozását, vezetésükre vonatkozó elgondolást a területi elhelyezésükön 
és rendeltetsükön kívül célszerűnek tartom abból a - MNHF-i dönté
sen alapuló - gondolatból közelíteni, hogy a HA VP htp. szervezetének 
milyen feladatot szánnak az MN egésze vagy csak egyrészének béke 
ellátásának megszervezése és végrehajtása területén. 

A békeellátás MN szintű irányítása (végrehajtása) azonban egy sor 
további problémát felvetve (pl. milyen bázisokon, közvetlen a területi 
htp. törzsek, vagy a HAVP irányításával? stb.) törvényszerűen követeli 
az ellátásban résztvevő bázisok és apparátusok HAVP htp. törzsének 
történő alárendelését. 
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E változatok - a fenti gondolatok jegyében - alapjaiban határol
nák be a központ hadtáp .szervezetét, amelybe tartozó szervezetek a ha
dászati jellegükp.él fogva, a felső szintű vezetést követelik, így pl.: 

- A közvetlen hadászati-hadműveleti rendeltetésűek (pl. száll. z.-ak, 
száliltmány kísérő lé. gpu. z., TKAF-ség, SV-k stb.). 

Ezen mobil szervezetű htp. egységek funkciójukból adódóan - az 
ország területét elhagyva - a hadműveleti csapatok, seregtestek és a 
tábori hadtáp irányába biztosítják az utánszállítást, valamint a sebesül
tek ellátását és kiürítését stb. 

- Továbbá mindazon szervezteket, amelyek béke viszonyok közötti 
és haditevékenység esetén is megkövetelik az MNHF-ség felsőbb szintű 
vezetését. 

- Másik alapvető változatként, - ha béke ellátás jelenlegi rend
szere maradna továbbra is érvényben - egyes hadtáp egységeket cél
szerű lene a központi hadtáp szervezetéből kiemelni, mivel ezek tevé
kenysége jobban közelíti a hátországvédelemmel kapcsolatos feladatokat, 
így pl.: 

- a fegyelmező z.-at, amely egyébként sem htp. jellegű feladatokat 
hajt végre; 

- az IAKcket, AK-t, KKSZV-t, HKSZV-t, VKSZV-ket, foszab. 
zászlóaljakat (HEA-kat), amelyek tevékenységükkel az ország területén 
a front irányába áramló csapat és anyagszállítások folyamatosságát, il
letve végrehajtását hivatottak biztosítani; 

- a területi mósodákat, amely működésének irányítása nem köve
teli a - kizárólagos - felsőszintű irányítást . 

E lehetséges, elképzelésem alapján mintegy 20 területi htp. egység 
közvetlen irányításától lehetne a htp. felsóvezetést tehermentesíteni és 
ezeket a HA VP-ság hadtáp bázisaként alkalmazni. 

2. Az MNHF-ség - távlati - ilyen szintű szervezeti fejlesztésének 
részletes ismerete hiányában is úgy érzem, hogy a HA VP htp. törzsének 
helyét, továbbá a hátország egységes hadtápbiztosításának rendszerét 
meghatározza az esetleges területi (körzeti) ellátásra való áttérést. Ennek 
létrehozása - még összfegyvernemi partner nélkül is - időszerű lenne, 
melynek elgondolását az MNHF-ség a HM felsővezetésének prezentálta. 
Annak érdekében, hogy egy ilyen ellátási rendszer az egységes és integ
rált hátországvédelem ellátásában illeszkedjen és ennek közvetlen ve
zetése ne a felsővezetésre háruljon, meg kell keresni a HA VP htp. tör
zsének ilyen irányú feladatát és felelősségét. Ennek bizonyítását úgy lá
tom célszerűnek, ha - kiexponálva - a hátországban tevékenykedő 
csapatok ellátásának várható irányait elemzem .. amely MN szinten tiibb 
csatornán, a csapatok sokaságának figyelembevételével teljesedhet ki, 
így: 

- a HA VP közvetlen alárendeltségébe tartozó csapatok és szer
vek vonatkozásában; 

- a többi HM és VK közvetlen csapatok irányába (Központ hadtá
potis feltételezve); 
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- továbbá a hadműveleti csapatok kategóriájába sorolt, de a hát
országban tevékenykedő OLP-t illetően. 

- Abból kiindulva, hogy a HA VP fegyveres erők szintjén lesz 
köteles koordinálni a feladatokat, továbbá a területi ellátási rendszer 
(körzetesítés, ellátóközpontok stb. bázisán) kialakításából adódik az a 
gondolat, hogy a BM HŐR, a Belsőkarhatalom hadtápszervezetei is 
,,bekapcsolhatók" az egységes ellátási rendsze~be. Meglátásom szerint, 
az egységes, integrált hátországvédelem kialakítása; a fegyveres erők 
ellátó bázisainak és vezetőszerveinek MNK szintű gazdaságos működte
tése; továbbá annak érdekében, hogy a fegyveres erők szintjén ne le
gyenek dublírozott, azonos rendeltetésű szervezetek, érdemes a gondolat 
gyakorlati megvalósításán munkálkodni. A területi ellátó, vezető, irá
nyító szervezetekben a fenti fegyveres erőknek megfelelő számű és 
szintű részvételét is lehetne biztosítani, amely bizonyos szintig - lét
szám vonatkozásában - a területi ellátószerv bázis kialakítását is elő
segítené. E témakör kidolgozása a fegyveres erők szintjén igen alapos 
elemző és kidolgozó munkát, továbbá egyeztetéseket követelne. A táv
lati szervezeti fejelsztéseknél ilyen irányban lenne célszerű tendálni és 
az első lépéseknél ezek továbbfejlesztésének bázisait is ki lehetne ala
kítani. 

A változatban fejtegetett ellátási feladat így már a negyedik (össze
vont) irányban teljesedhet ki. 

A PV katonai alakulatainak ellátásával itt tudatosan nem foglalko
zom, mivel ezek már a HM elvtárs által meghatározott idöütemezés első 
időszakában a Hátországi Alakulatok Parancsnoksága (HAP) alárendelt
ségébe kerülnek és a HAVP feladatkörének bonyolitásánál szervesen a 
HAVP htp. törzs ellátási rendszerébe illeszkednek. 

- Az eddig fejtegetett témakörökbe illeszkedik a fegyveres erők 
(a hátország) érdekében tevékenykedő KPM út-, híd-, vasút stb. helyre
állító szervezeteinek, osztagainak haditevékenységek idószakában történő 
egységes ellátása. Ennek kimunkálása, koordinálása és végrehajtása a 
HA VP htp. szervezetének már - viszonylag - országos méretű felada
tainak egyikét képezheti. 

- Ezzel párhuzamosan - országos szintű feladatként - számolni 
kellene az elemi csapások elhárítása, a népgazdaság megsegítése érde
kében tevékenykedő katonai egységek és polgári szervek általános és 
egyéb speciális ellátási tevékenységeinek megszervezésével. Példázni 
tudom az 1970-es katasztrofális árvízzel és az ezt követő szabolcsi rako
dási munkálatokkal, amelyek igen komoly erőfeszítéseket jelentettek a 
felső katonai vezetésnek, de ezen túlmenően HM szinten kellett még a 
viszonylag kisebb ellátási feladatok végrehajtásába is beavatkozni. E 
speciális és esetenként a HM elvtárs által a HAP későbbiekben HAVP 
részére adható hasonló jellegű feladatokból adódóan az ötödik ellátási 
irány realizálódhat. 

Következtetésként megállapítható, hogy az ellátásért való felelősség 
kimunkálása mind a jelenlegi béke, mind a háborús ellátás htp. biztosí
tását alapul véve bonyolult feladatot jelent. Adódik ez abból, hogy a 
HM és VK közvetlenek ellátásának funkciójával jelenleg az áruforgalmi 
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osztályok foglalkoznak, mivel a HAVP-ságának csak ezek egy része lesz 
alárendelve, kérdéses a további ellátás mikéntje. Felmerül a kérdés, ha 
a HAVP htp. törzse feladatának egy részét a „HM közvetlenek htp. 
osztálya" funkciója képezné - mennyiben lehetne az alárendeltségébe 
nem tartozó csapatok és szervek ellátásáért felelőssé tenni. Elképzelhető, 
hogy mint összesítő szerv tevékenykedjen (béke ellátás és „M" anyagi
technikai tervezések vonatkozásában), de ez a HAVP alárendeltségébe 
nem tartozó csapatok htp. szervezete feletti gazdálkodási, ,,M" anyagi
technikai tervezésével kapcsolatos ellenőrzési és irányítási jogkört kö
veteli, mert enélkül az összesítések érdemi tartalma nem tekinthető el
fogadhatónak. Ellentmondásos e rendszer azért is, mivel a HAVP 
- összfegyvernemi irányítási jogkörrel a fenti közvetleneket illetően 
nem lenne felruházva. Hasonlóan jelentkeznek a fenti problémák az MN 
tábori és központ hadtáp szervezetébe tartozó - békében élő vagy „'VI" 
útján megalakításra tervezett - htp. egységeknél és intézeteknél. E 
rendszer bonyolultsága háború esetén csak tovább fokozódik, mivel eb
ben a helyzetben a felső vezetés erőkifejtését a hadászati-hadműveleti 
feladatok hadtápbiztositásának végrehajtására összpontosítja. 

A megoldás útját keresve két alapvető következtetésre jutottam: 
1. Amennyiben a HAVP htp. törzse akár közvetlen vagy a körzet 

htp. útján közvetve átveszi az MN .béke ellátásának végrehajtását, ak
kor a fenti problematikák megoldottak. 

2. Másik változatban annak érdekében, hogy az MNHF-ség mente
süljön az ilyen szintű ellátási feladatok közvetlen irányításától, lehet
ségesnek tartom - az ellentmondások ellenére is -, hogy a HAVP htp. 
törzs legyen felelős a HA VP-nak közvetlen alárendelt; a más alárendelt
ségbe tartozó HM és VK közvetlen csapatok, intézetek; a központ had
tápba tartozó htp. szervezetek (békében és háborúban) ellátásért, illetve 
működőkészségük feltételeinek biztosításért a szükséges jog- és hatás
körök biztosításával. Ehhez azonban szükséges a VK összfegyvernemi 
koncepciója, amelyben a fenti felelősség és hatáskör biztosított. 

3. Az egységes hátországvédelmi rendszert és a területi ellátást fel
tételezve következik, hogy az ilyen szintű ANYAGI BIZTOS!TAS egy
séges rendszere és vezetése a fegyvernemi szakanyagok tekintetében 
nincs - egységes szervezetbe - biztosítva. Ismeretes, hogy a HDS el
látási tagozatában a Mozgóbázis (MB) és az MN tábori hadtáp tagozatá
ban (előretolt, mögöttes hazai) ez a rendszer kialakított, mivel a szak
anyagraktárak, ezek állományába vannak szervezve és vezetésük a cél
irányos ellátás érdekében biztosított. Véleményem szerint e felső szintű 
problémát is a korszerűsítés és a területi (körzeti) ellátási rendszerhez 
komplex módon igazítva kellene megoldani. A fegyvernemi szakanyag 
raktáraknál - a jelenlegi „B" ellátást és a háborús tevékenységi rend
szerüket alapul véve - célszerű felülvizsgálni ezek jelenlegi elhelyezke
dését, valamint a tervezett ellátási rendszerbe történő beilleszkedését. 

• • 
• 

~ Az eddig leírt gondolatok jegyében e munkák és a felső szintű 

döntések eredményétől nagyban függ a kezdetben a Hátországi Alaku-
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latok Parancsnoksága, későbbiekben a Hátországvédelmi Parancsnokság· 
hadtáptörzsének hatás- és jogköre, szervezete; feladata, a más sereg
testekhez való viszonya stb. Ennek megfelelően a HAVP htp. törzse te
vékenysége és szervezete két ütemben - időarányosan - realizálható. 

ELSŐ ÜTEMBEN: 

Ebben az ütemben a HAP csak a közvetlen alárendeltségébe kerülő 
(HM és VK által átadott) csapatok és szervek (PV katonai alakulatok) 
htp. felkészítési, gazdálkodási, ellátási tevékenységét irányítaná, a többi 
seregtesttel azonos módon. 

További tevékenységként a viszonylag kis létszámú hadtáptörzs fel
készülne a nagyobb volumenü és magasabb szintű feladatok elvi ki
dolgozására, végrehajtására, valamint a további alárendelt csapatok - a 
feladatok bővülésével várható - átvételére. 

A HAP htp. törzsének további feladatait az alábbiakban lehetne 
meghatározni: 

1. Közreműködve az MNHF-ség irányításával, a HAVP hadtápszol
gálatával összefüggő koncepciók kidolgozásában, és az alárendeltségbe 
tervezett csapatok és intézetek ellenőrzésében. 

2. Kidolgozná a HA VP htp. ,,szervi határozványát". 
3. Meg.szervezné az elemi csapásokkal, esetenként egyéb - a HM 

elvtárs által meghatározott - feladatok végrehajtásával összefüggő 
ellátásokat. 

4. Végrehajtaná a HAVP elhelyezésével és a működőkészségének 
feltételeivel párhuzamos elvi és gyakorlati tevékenységeket. 

Második ütemben: 

Véleményem szerint az itt - évek során - kiteljesedhető hatáskö
röket csak a felső vezetés által meghozott döntések birtokában lehet 
véglegesen meg ha tározni. Az általam célszerűnek tartott elképzeléseket 
a tanulmány előző részeiben a HA VP várható hatáskörét feltételezve 
igyekeztem közelíteni. A feladatok kialakítását és végrehajtását a sza
kaszos előrelépés fogja jellemezni. Befejezésül egy-két alapgondolattal 
kívánok a várható feladatok jegyében foglalkozni, így a HA VP hadtáp
törzse: 

1. Az MNHF-ség irányltásával, részt vehetne az MN szintű és a 
hátországvédelmet is érintő esetleg országos méretű (a PVOP szervezeti 
jelenléte a HA VP-ban ezt alapul adja), valamint hadszíntérelőkészítő 
htp. elgondolások, javaslatok, továbbá a területi (körzeti) ellátási rend
szer vezeti és működési feltételeinek kidolgozásában. Ez igen előnyös 
megoldást jelentene, mivel a kidolgozó munka alapját adná a gyakorlati 

' 

• 

végrehajtás eredményes kezdetének. ~ ... 

2. Ebben az időszakban végrehajtaná - különböző ütemezéssel -
a központi hadtápból kivált (de ennek érdekében is tevékenykedő) htp. 
egységek, valamint a további alárendeltségbe utalt HM közvetlenek át
vételét, ezek háborús feladatokra történő felkészítését. 
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3. Annak érdekében, hogy az MNHF-ség a hátországi csapatok, a 
központ hadtáp mozgósításával kapcsolatos részfeladatok sokaságától is 
mentesüljön, célszerű lenne a feladatokat a HAVP htp. törzsére - a 
szervezeti feltétel biztosításával - átruházni. 

4. Kezdeti lépésként annak érdekében, hogy a további feladatok 
begyakoroltatásához szükséges idő a hadtáptörzsnek biztosítva legyen, 
az összes HM és VK közvetlenek, továbbá a központhadtápba tartozók 
ellátási stb. funkcióit lehetne feladatként meghatározni. Ezzel teher
mentesíteni lehetne az MNHF-séget az ellátás részfeladatai~ól, illeszked
nének a hátországi alakulatok nómenklatúra szerinti felosztásához, to
vábbá biztosítanánk a mozgósítási anyagi-technikai, a csapatok stb. mü
ködőkészségi feltételeinek végrehajtását. A felsorolt hatáskörök végre
hajtására elképzelt , szervezetet jelenleg a „HM közvetlenek hadtáp 
osztályának" nevezik és középirányító hatáskörrel definiálják. Vélemé
nyem szerint már e feladat kiterjedése is közelíti a seregtest hadtáp 
szintet, amelyet bizonyít a PVOP-ságnak a HAVP-ság szervezetébe 
való beilleszkedése. Továbbá az összes PV katonai alakulatok jelenléte, 
amely ezideig is - együttvéve - a seregtest fogalmába tartozott. 

A központhadtáp szervezetszerű állományának ellátásával háború 
esetén is foglalkozni kell és e feladat nem követeli a felső szintű irá
nyítást. Háború esetén ez az ellátási rendszer nem jelenti azt, hogy a 
hadászati érdekekben működő központhadtáp egységek alkalmazását ne 
a felső vezetés irányítsa. A központhadtápot mintegy egy seregtestnek 
alapul véve tovább bizonyítja a HAVP htp. törzs seregtest szintű fel
adat- és jogkörét. 

Meglátásom szerint az általam javasolt rendszerben is a HM illetékes 
szervei ellenőrzéseik, elvi követelménytámasztásuk útján irányíthatnák 
a csapatok, szervek stb. béke és háborús feladatokra történő felkészíté
sét, annál is inkább, mivel a hadászati-hadműveleti és szakkiképzéseket 
ők szerveznék. 

Ha ettől a rendszertől eltérnénk, akkor nem segítenénk elő az alap
vető célt, amely a HM elvi irányító tevékenységében továbbá a hadá
szati-hadműveleti feladatok hadtápbiztosításában kell hogy realizálódjon. 

Következésképpen ebben az ellátási rendszerben a HM illetékes 
vezető szervei - egy csatornán - a HAVP htp. törzsétől összességében 
kapnák meg az igen jelentős sokaságú csapatok és intézetek ellátási, 
mozgósítási, leltározási stb. adatainak halmazát a felső szintű tervezések 
elősegítése érdekében. 

5. A tanulmány második változatában javasoltam a központhadtáp 
állományából „kiemelni" azokat a htp. egységeket, szerveket, amelyek 
helyét és szerepét a HA VP hadtáptörzsének alárendeltségében tartom 
célszerűnek. Utaltam arra, hogy ezen intézetek képeznék a HAVP (ebben 
az időszakban) hadtápbázisát, természetesen a hadászati feladatok elő-
segítése érdekében. Ezek háborús alkalmazásának tervét úgy tartom 
célszerűnek kidolgozni, ha ebben realizálódik a KPM, PV katonai és 
egyéb szervek tevékenysége is, amelyek lényegében ugyanezen feladatok 
érdekében tevékenykednek. E feladat ilyen követelménnyel történő ki
dolgozása szükségessé teszi az illetékes társ-minisztériumokkal történ6 
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tárgyalásokat, továbbá az érintett szakszolgálatokkal való együttmű
ködést. 

A fenti gondolatom alapján a központhadtáp jelenlegi alkalmazási 
tervét ketté lehetne választani a hadászati feladatok érdekében közvetlen 
(MNHF-i alárendeltségű) és közvetett, illetve elősegítő tevékenységet 
végrehajtó (HAVP alárendeltségű) htp. egységek. intézetek vonatkozásá
ban. 

6. További lépésként át lehetne adni - a megfelelő hatáskörök és 
szervezetek biztosításával - az MN szintű béke ellátás gyakorlati végre
hajtását a HAVP-ság htp. törzsének. Véleményem szerint az elvi irá
nyítás és a különböző költségvetési stb. szabályozók kialakítása minisz
teriális - de a gyakorlati végrehajtás nem lehet ilyen szintű feladat. 
Milyen érvekkel lehet még ezt az elgondolást a területi ellátási elvre 
építve igazolni? 

a) A HAVP-ság várható hatásköre és szervezete biztosíték ennek 
végrehajtására, de semmiképpen sem lenne helyes a hátországvédelem 
létrehozásánál e lehetőséget számításon kívül hagyni. 

b) Elképzelhető és az ellátás függvénye, hogy a területi - esetleg 
a központi - anyagellátó szervek átadásra kerülnek a HA VP-nak. 

e) Háború esetén a hátországban tevékenykedő szervezetek (pl. az 
OLP is) sokaságának ellátása a HAVP-ság htp. törzsének feladata lehet, 
így már a béke időszakában célszerű lenne az ellátás MN szintű végre
hajtása, amely egyben a begyakorlást is biztosítaná. E rendszer tovább
fejlesztése lenne a 4. pontban tárgyaltaknak. 

d) Bizonyos mértékben a magasabbegység és seregtest hadtáp törzsek 
is mentesülnének a közvetlen ellátási feladatoktól. 

A béke ellátás átvételével párhuzamosan szükséges lenne tisztázni 
és meghatározni a seregtest hadtápokkal történő együttműködést és a 
gazdálkodás ellenőrzésének feladatait, illetve jogköreit. Az ellátási rend
szert természetesen szabályozza az a körülmény, hogy az MN legfelsőbb 
hadtáp vezetése a területi ellátás - körzethadtáp - szervezetét mikor és 
milyen feladattal tervezi létrehozni. Ezen szervek létrehozása - a HAVP 
htp. törzs alárendeltségében - mentesítené a HA VP htp. törzset az el
látási feladatok közvetlen szervezésétől és végrehajtásától. E rendszer 
létrehozása az egyes körzetekben jelenleg hiányzó ellátóbázisok stb. 
létrehozását igényli. Ebben a változatban a HAVP htp. törzs a béke 
ellátásért való felelőssége mellett a hátországi - alárendelt - csapatok 
háborús hadtápbiztosításának tervezésére, illetve az ,,M'' összekovácsolási 
rendszergyakorlatok keretében a hátországi csapatok felkészítésére 
tudná koncentrálni erőfeszítéseit. 

A tanulmányban olyan alapgondolatokat igyekeztem közreadni, ame
lyek a témakör kifejlesztését hivatottak elősegíteni. Az előttünk álló 
feladatot komplex módon és merész kezdeményezések útján célszerű 

- más szakszolgálatokkal együttműködve - kimunkálni. Az elgondolás
ban fejtegetett változatok és lehetőségek szervezeti létrehozásával tuda
tosan nem foglalkoztam, mivel ez az MN felső színtű vezetése által 
meghatározott koncepció meglétét feltételezi és igényli. 
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Végkövetkeztetésként megállapítható, hogy a HÁVP hadtáptörzsének 
vezetési szintje az MNHF-ség és a seregtest hadtápok közötti elhelyez
kedést feltételezi. Elképzelhetetlen ugyanis, hogy valamely törzsnek, vagy 
szervezetnek átadható az MN csapatai anyagi ellátásának biztosítása 
(anyagi eszközök átvétele, tárolása, elosztása), az MN csapatai gazdál
kodásának irányítása űgy, hogy az említett feladatokkal megbízott tör
zset fel ne ruháznánk az ellátottaknál magasabb szintű jog- és hatás
körökkel. 
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