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A hátországvédelem hadtáphiztosítási rendszere rendkívül bonyolult, 
szerteágazó 1 melyet a gyakorlati megoldás összes lehetőségeit is magában 
foglaló elvi alapok vizsgálata után lehet csak meghatározni. Ehhez a vizs
gálathoz kívánok az alább kifejtésre kerülő néhány gondolattal hozzájá
rulni. 

A hátországvédelmi parancsnokság, annak hadtáp törzse seregtest 
szintű középirányító szerv, melynek feladata az alárendeltségébe tartozó 
csapatok és egyéb jellegű alakulatok működésének, illetve hadtápbiztosí
tásának középszintű irányítása. 

A hátországvédelmi csapatok, a középirányító szervvel együtt egysé
ges rendszert alkotnak. Mint minden rendszer, ez is két alapvető össze
tevőre tagozódik. Az egyik a rendszer fő funkcióját, tehát a hátország
védelmet megvalósító csapatok összessége. A rendszer másik összetevője e 
főtevékenységet biztosító szervezet, azaz a hátországvédelmi csapatok had
tápja. A vezetőszerv, a hátországvédelmi parancsnokság e két összetevő 
irányításán kívül nem képes más, hadászati hadtáppal összefüggő felada
tok végrehajtására, mert ehhez nem rendelkezik információkkal, követel
ményekkel és hatáskörökkel sem. 

Ezért véleményem szerint a hátországvédelmi csapatok tevékenysé
gének hadtápbiztosítása és a hátország területén tevékenykedő fegyveres 
szervek hadászati szintű, esetleg területileg szervezett hadtápbiztosítása 
két különböző dolog. 

2. A fegyveres erők hadtápbiztosítása a kötelék szinteknek megfelelő 
ellátási és kiürítési tagozatokon keresztül valósul meg. E szakaszos jelleg 
a hadtápbiztositás egyik elve. Az anyagáramlás meggyorsítása céljából 
szükség van az egyes ellátási tagozatok szerepének differenciált értelme
zésére vagy egyszerű kihagyására Az elvonuló szárazföldi csapatoknál 
erre kevesebb lehetőség van, mert a megnövekedett tér egyre inkább kö
veteli az összes tagozat intenzív bevonását a biztosításba. 

Miután a hátország védelmi csapatok, a honi légvédelmi csapatok, a 
csapatrepülő erők és a HM közvetlen szervek a legfelsőbb biztosítási ta
gozat, a központ hadtáp bázisának közvetlen közelében tevékenykednek, 
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beszerzési források állnak rendelkezésre, hadtápbiztosításukra az egy sza
kaszos jelleg lesz jellemző. 

Ez azt jelenti, hogy a biztosítás a központ hadtápból, illetve helyi 
erőforrásokból közvetlenül a végrehajtó szolgálatba, az egységhadtápba 
irányul, békében és háborúban egyaránt. 

Ezért véleményem szerint a felsorolt haderőnemeknél seregtest é.~ 
magasabbegység hadtápcsapatok, intézetek és alegységek létrehozása nem 
szükséges, a tagozatok vezető szerveinek feladata a hadtápbiztosítás szer
vezésére, koordinálására és folyamatos ellenőrzésére korlátozódik. E fel
adatnak megfelelően alakul e törzsek struktúrája is. 

Meg kell jegyeznem, hogy az elvonuló szárazföldi csapatokra békeidő
szakban, illetve a háború első napjaiban hasonló körülmények a jellem
zőek. 

3. A hátország területén tevékenykedő csapatok területi elhelyezéset 
a szárazföldi csapatok háborús alkalmazása hadtápbiztosításának első fá
zisából eredő feladatok, valamint a szállitás és közlekedés gazdaságossága 
hazánk egyes tájegységeivel szemben differenciált követelményeket tá
masztanak. 

- A központ hadtáp nagy tömege, területi és szakmai széttagoltsága 
feltétlenül szükségessé teszi a vezetés érdekében a középirányító szer
vek, bázisfönökségek létrehozását; 

- a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelme a hadászati 
szintű hadtáp intézetek és csapatok széttagolt elhelyezését követelik meg. 

Fenti tényezők joggal vetik fel a gondolatot, hogy a csapatok hát
ország terülten megvalósuló egy szakaszos hadtápbiztosítását területi 
rendszer alapján szervezzük meg. Kézenfekvő lehet, hogy a biztosítási (el
látási) körzeteket a hátországvédelem egységes rendszerével azonos hatá
rok szerint hozzuk létre, élükön bázisfőnökség jellegű, kis létszámú pa
rancsnokságok (törzsek) álljanak, melyek a központ hadtápfőnöknek van
nak alárendelve. E szervezetek korlátozott állománnyal békében is élve 
egyszerűen képesek ellátni a csapatok hadtápbiztosítását tájegységek sze
rint. 

Az egyes tájegységenként szervezett, a hátországvédelmi körzetekkel 
megegyező biztosítási körzetek összetétele differenciált kell legyen. A du
nántúli körzeteknek alkalmasnak kell lenniök az elvonuló szárazföldi csa
patok hadtápbiztosításában való részvételre is, míg bizonyos egyéb körze
teknek rendelkezniök kell olyan szakanyagbázissal (pl. repülő szakanyag), 
melyek más körzetekben nem szükségesek. 

Megítélésem szerint e körzetesítés alapjai a Magyar Néphadsereg köz
pont hadtáp intézeteinek általános diszlokációját tekintve már jelenleg is 
megvannak, létrehozásukhoz nem kell széleskörű átcsoportosítás. 

4. A hátországvédelmi csapatok hadtáptörzsét vizsgálva nehéz „vegy
tisztán'' megállapítani funkcióját. A hátországvédelmi ·csapatok között 
számos olyat találunk, melyek a Magyar Népköztársaság fegyveres erői
nek hadászati szintű hadtápbiztosításával kapcsolatos feladatokat oldanak 
meg. Ilyenek az ideiglenes átrakó körletek, hadifogoly gyűjtő állomások, 
forgalomszabályozó egységek, a helyőrség parancsnokságok hadtápirányú 
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tevékenysége, a mentő ezredek fötevékenységében az -egészségügyi bizto
sitás stb. 

Nyilvánvaló, hogy e főfunkció megvalósitásakor a parancsnok a had
táptörzsre mint fegyvernemi vezetőszervre támaszkodik, e funkcióban a 
hadtáptörzs nem a biztosítás, hanem a feladat végrehajtás területén tevé- -- 1 
kenykedik. A hadtáptörzs képezi a szaktörzset a hátországvédelemmel 
összefüggő mentési, átrakási, forgalomirányít.ási, közlekedésépítési terü-
leteken. . 

Ugyanakkor a hadtáptörzs másik .funkciója az összes hátországvédel
mi csapatok - beleértve a hadtáp jellegű csapatokat - fő tevékenységét 
biztosító ellátás szervezése és vezetése. 

!gy tehát a hátországvédelmi csapatok parancsnokságának hadtáp tör
zse két funkciós szervezet (ami bizonyos értelemben véve következetlen
ség), de belső struktűrája nem alkalmazkodik e tényhez, mert a hagyo
mányos hadtáp vezető szervek felépítéséhez igazodik. 

A fenti fejtegetésekből az alábbi következtetések vonhatók le: 
- véleményem szerint a hátországban diszlokáló csapatok területi 

biztosítási rendszerét a hátországvédelmi csapatoktól függetlenül, de a 
hátországvédelmi körzetek határait figyelembe véve célszerű kialakítani; 

- a területi biztosítási körzetek kiépítésénél maximálisan támasz
kodni célszerű a polgári életben a beruházási tevékenységgel kapcsolatban 
széles körben használt operáció kutatási eljárásokra, illetve azok adap
tált változataira. Az esetleges diszlokációs átcsoportosításokat elektronikus 
számítógépen lefuttatott programok segítségével kell megítélni; 

- az elvonuló szárazföldi csapatok kivételével a Magyar Népköztál'
saság fegyveres szervei hadtápbiztosítását egyszakaszos elvre kell felépí
teni, a különböző szintek hadtcip struktűráját ennek figyelembevételével 
célszerű kialakítani; 

- a területi biztosítási rendszert annak figyelembevételével célszerű 
kialakítani, hogy alapvető követelmény a Magyar Néphadsereg egységes, 
minden ágazatra kiterjedő gazdáikodási rendszerének megteremtése. E 
területi biztosítási körzetek alapot szolgáltathatnak a csapatgazdálkodás 
ellenőrzési, tervezési, számviteli, elszámolási, szállítási és tárolási szabá
lyozóinak egységes megá1lapítására, egy~zerűsítésére. A területi bázisok 
különböző lehetséges szervezeti formákban ugyan. de magukban kell fog
lalják a hadtápbiztositásban résztvevő valamennyi csapatot és intézetet, 
a HAVP-nak alárendelt alakulatok kivételével. 
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