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25 1:VES A HADTAPSZOLGALAT 

Felkészülés a haza védelmére 

L a p o s M i hál y ezredes 

Az MN hadtápszolgálat, így a csapatok htp. szolgálata az állandó harc
készültség időszakában végzi a csapatok kiképzésével, azok életének fenntartásá
val kapcsolatos feladatokat. E feladatok végrehajtása a htp. szolgálat vala
mennyi tagozatától, tiszti, tts. és legénységi állományától rendszeres, előrelátó és 
következetes tevékenységet követel meg. 

Ez a rendszeres és következetes munka a hiányosságok ellenére is meghozta 
gyümölcsét, a szolgálat folyamatos korszerűsítése, párosulva a htp. személyi 
állomány döntő többségének áldozatos munkájával, egyre szélesebb körben ala
pozza meg a tekintélyét és vívja ki az elismerést. 

Az a tény, hogy napjainkban a mérleg megvonása alkalmával ily módon 
nyilatkozhatunk, a felsorolt tényezők mellett, nem lehet eléggé hangsúlyozni a 
párt-politikai szervek gondos és minden területre kiterjedő segítségét, a segítség
nek különösen azt a részét, melynek eredményeként a htp. szolgálat személyi 
állományánál szilárd és széleskörűen elterjedt az a szemlélet, hogy a békeki
képzés időszakában munkánk, erőfeszítéseink fő célja a személyi állomány jó 
színvonalú ellátása, mely közvetlen hatást gyakorol azok hangulatára. 

E kedvező jelenséget még nagyobbra kell értékelni akkor, ha figyelembe 
vesszük azt, hogy e fontos és komoly politikai kihatással járó tevékenység mel
lett sem a parancsnoki állomány, sem a „szak"-állomány nem téveszti szem 
előtt a hadsereg alapvető rendeltetését a szocialista haza védelmét, és nagy 
felelősséggel készül e feladatok végrehajtására. 

Ma már nyugodtan elmondhatjuk, ami a szemléletet érinti, e vonatkozásban 
is rend van. Valamennyien értjük és valljuk: mindenkor így volt, a korszerű 
viszonyok között, a nagy tömegű harci- és technikai eszközökkel felszerelt had
seregek időszakában különösen így van, hogy a csapatok folyamatos és időbeni 
htp. biztosítása a győzelem kivívásának egyik döntő feltételét képezi. A II. 
világháború befejezésétől még nem nagy idő választ el bennünket, közeliek és 
elevenek azok a példák, amelyek azt jelzik, hogy a Nagy Honvédő Háború 
időszakában a szovjet hadsereg htp. szolgálata becsülettel helytállt, és az, ,,óra
mű" pontos tevékenységgel jelentős szerepet vállalt a hitleri fasizmus szétzú
zásában, 1945. V. 9-i világtörténelmi jelentőségű győzelem kivívásában. 

Erről a tevékenységről emlékszik meg MARJAHIN hadseregtábornok, ,,A 
Szovjet Fegyveres Erők hadtápja a Nagy Honvédő Háború éveiben" Voennaja 
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Miszl 1971. évi 9. sz. - c. cikkében, amikor leírja, hogy a Nagy Honvédő Há
ború időszakában milyen munkát végzett a Vörös Hadsereg htp. szolgálata. 
Szolgáljon ennek méltatására néhány idézet: 

„A célból, hogy a Fegyveres Erők hadtápja a harctevékenységek folyamán 
jobban meg tudja oldani feladatait szükséges volt foganatosítani egy sor rend
szabályt ... ". 1941. július 28-án a Védelmi Tanács speciális elhatározást hozott 
a hadtáp újjászervezésére. Rendszeresítésre került a Vörös Hadsereg hadtápfő
nöki beosztás. ,,A Vörös Hadsereg hadtápfönöke felelős volt a htp. megszerve
zéséért, valamennyi anyag szállításának és a ténykedő frontok feltöltésének sza
bályozásáért, a sebesültek és hadianyagok kiürítéséért." 

,,Összegezve az elmondottakat ki kell hangsúlyozni, hogy a Szovjet Fegy
veres Erők hadtápja a háború éveiben ... kolosszális munkát végzett, és méltán 
kivette a részét az ellenség felett aratott győzelemben." 

,.A népgazdaságtól átvett és a csapatokhoz eljuttatott 10 millió tonna lő
szert, több mint 16 millió tonna üzemanyagot kb. 40 millió tonna élelmet és 
egyéb más anyagokat ... ". ,,A Szovjetunió Fegyveres Erői hadtápja személyi 
állományának, a háború éveiben tanúsított hőstetteit a párt és kormány magasra 
értékelte. A hadtáp 5 2 katonájának „A Szovjetunió Hőse", több mint 30-nak a 
,,Szocialista Munka Hőse" címet adományozták." 

Ezek a példák és ezek a tapasztalatok messzemenően figyelmeztetőek szá
munkra, és arra hívják fel a figyelmünket, hogy a haza védelmére komolyan 
kell készülni, melynek során igen komoly figyelmet kell szentelni a csapatok 
htp. biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtására való felkészülésre. 

Mint ahogy már szóltam róla, a htp. alegységek és htp. törzsek háború 
esetén végrehajtandó feladataikra történő felkészítés igen felelősségteljes és 
nagy szakértelmet igénylő feladat. 

E feladatokra történő felkészülés a htp. szolgálat tevékenységének 2 j éve 
alatt komoly változásokon ment keresztül. Az objektív és szubjektív feltételek 
kedvező irányú változása e tevékenységet lényegesen jobbá, céltudatosabbá és 
hatékonyabbá tették. E kedvező irányú változások egyik lényeges állomását ké
pezte az a tény, amikor a htp. személyi állomány kiképzésének mérlegelése, 
vizsgálata során, az okmányok vizsgálata helyett, előtérbe került a személyi ál
lomány tényleges tudásának a vizsgálata, az az a kiképzési munka végterméké
nek az ellenőrzése. A htp. személyi állomány kiképzésében, felkészítésében 
ugyancsak lényeges szerepet játszott a szocialista versenymozgalom meghirdetése, 
elvi és gyakorlati követelményeinek egyértelmű tisztázása. 

A szocialista versenymozgalom hatására a htp. személyi állomány felké
szítése aktívabb és jobb lett, melyet nagyon kézzelfoghatóan reprezentál az a 
tény, hogy a htp. szolgálat katonái és alegységei, évről évre többen szerzik meg, 
illetve nyerik el a Szocialista Versenymozgalom valamelyik megtisztelő címét. 

A követelmények fokozása, a személyi állomány szakértelmének növekedése, 
az ellátó alegységek egy szervezetbe való összevonásának eredményeként a htp. 
alegységek kiképzése komplexé vált, jobban érvényre jut az az elv, hogy arra 
tanítsuk a katonát, amire a háborúban szüksége van. A kiképzé~ tartalmi gaz
dagságát jelzi a következő fénykép is. 

A htp. törzsek és alegységek háború esetén történő feladatai végrehajtásba 
történő felkészítésnek egy másik és igen lényeges területe a parancsnoki és 
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A htp. katonák elméleti kiképzése jól felszerelt szaktantermekben folyik, 
a korszeríí audovizuális eszközök felhasználásával 

törzsvezetési, valamint csapatgyakorlatok megszervezése és végrehajtása. E vo
natkozásban az elmúlt évek során a központi követelmények teljesítése érdeké
ben igen sok helyi kezdeményezés látott napvilágot. Mindenekelőtt meg kell 
említeni azt a hasznos és célravezető törekvést, mely arra irányul, hogy a htp. 
törzsek vezető tevékenységét konkretizálja, melynek a lényege az, hogy ma már 
a PK HTPH-ink nem elégszenek meg az elhatározások helyes meghozatalával, 
a htp. biztosításra vonatkozó elgondolás precíz megfogalmazásával, hanem a pa
rancsnoki munka során elengedhetetlennek tartják az elhatározás végrehajtásá
nak a megszervezését, vagyis azt, hogy a kitűzött fő feladatok végrehajtása 
szempontjából jelenleg lényegtelennek látszó, de adott esetben a sikertelenség 
döntő okát képezhető körülményeket tisztázzák, az ellenség és a saját csapatok 
lehetőségeinek reális számbavételével, a harc várható lefolyásának előrelátása 
alapján, a feladatok sikeres végrehajtását gátló tényezőket a minimálisra kor
látozzák. 

A htp. törzsek felkészítése szempontjából gyökeres és minőségi változást 
eredményezett a tömegpusztító fegyverek alkalmazásának hatása, és annak fel
tárása a csapatok harctevékenységének megvívására és azok htp. biztosítására, 
illetve e hatások megértése. 

A tömegpusztító fegyverek tömeges alkalmazása következtében rendkívül 
bonyolult helyzet keletkezhet a csapatok és htp. alegységek jelentős vesztesége
ket szenvedhetnek - sőt egyes csapatok és htp. alegységek a harcképességüket 
teljesen, vagy időlegesen elveszíthetik, nagy kiterjedésű szennyezett zónák és 
,tombolások keletkezhetnek, amelyek a csapatok htp. biztosítását bonyolulttá te
szik, és megnehezítik. Ilyen körülmények között a csapatok folyamatos htp. biz-
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A mentőosztagba beosztott állomány gyorsan, pontosan és szakszerűen végzi 
az ellenség által mért atomcsapás következményeinek felszámolását. 

Az eü, os-::.tagok az atomcsapás körzetéből kiürített sebesültek s-::,akszerü 
ellátását végzik 
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tosítása csak akkor oldható meg, ha a hadtáp törzsek korszerű munkamódszere
ket alkalmazva gyorsan és operatívan dolgoznak, és a helyzet elemzése, az el
határozás meghozatala során, széleskörűen felhasználják a korszerű vezetés gé
pesítési és automatizálási eszközöket, valamint a gyors és nagy teljesítményű 
híradó eszközöket. 

A lefolytatott gyakorlatok tapasztalatai arról győznek meg bennünket, hogy 
a htp. törzseink az összfegyvernemi vezetés szerves részeként, feladataikat értik, 
s képesek ilyen körülmények között is a csapatok megbízható htp. biztosítására. 
Szolgáljon erre példaként a „SPARTACUS" bemutató gyakorlaton készített 
fényképfelvétel. 

A htp. törzsek vezető tevékenységének szakadatlan korszerűsítése és töké
letesítése mellett, minden szinten nagy gondot fordítanak a htp. alegységeknek 
a reális harcviszonyoknak legjobban megfelelő körülmények közötti begyakorol
tatására. Ami e vonatkozásban kedvező és minőségi változást eredményez az 
az, hogy a parancsnokok többsége a htp. alegységek gyakoroltatását a csapatok 
gyakoroltatása szerves részének tekinti. Pl.: a seregtest-parancsnok alárendelt
jeivel szemben e vonatkozásban ilyen követelményeket támasztott. ,,A hadtáp
kiképzés színvonalának emelése terén tekintsék fontos feladatnak a csapatok 
harctevékenysége hadtápbiztosításában részt vevők egyidejű és összehangolt tevé
kenységét és különös figyelmet fordítsanak a htp. tartalékos állomány össze
kovácsolására. A gyakorlatok színvonalasabb kidolgozásával és végrehajtásával 
biztosítsák a különböző htp. tagozatok rendszerben és komplex módon történő 
gyakoroltatását." 

A htp. alegységek felkészítése szempontjából különösen fontos szerepet töl
tenek be a különböző szintek által végrehajtott módszertani foglalkozások, gya
korlatok, ahol megfelelő elméleti kutatás és gyakorlati következtetés után bemu
tatásra kerülnek azok a korszerű elvek és módszerek, melyek a korszerű harc
eszközökkel felszerelt, korszerű harctevékenységet folytató csapatok anyagi
technikai és egészségügyi ellátását leghatékonyabban biztosítják. 

A sok módszertani foglalkozás közül, mindenképpen említésre méltó az 
1971. év nyarán és az 1973. év őszén levezetett módszertani bemutató, ahol a 
htp. személyi állomány kiképzésének korszerű elveit, illetve a htp. törzsek kor
szerű munkamódszereit, stílusát általánosítottuk, népszerűsítettük. A következő 

két kép ezt illusztrálja. 

A htp. törzsek és alegységek felkészítése szempontjából kiemelkedő jelen
tőségűek, a Varsói Szerződés tagállamai fegyveres erői htp. szerveivel közösen 
saját, vagy valamelyik szövetséges állam területén végrehajtott gyakorlatok. 

E gyakorlatokon mód nyílik egymás kölcsönös megismerésére, a csapatok 
htp. biztosítása korszerű módszereinek általánosítására. 

E feladatok során, mindig különös jelentőséggel bírnak a szovjet hadsereg 
htp. szerveivel közösen végrehajtott gyakorlatok, melyek során mindig érezzük 
azt, hogy az idősebb testvér mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdag 
tapasztalatainak átadásával segítse és hatékonyabbá tegye a seregtestünk htp. 
törzsének és alegységeinek felkészítését. Visszaemlékezve az elmúlt másfél évti
zedre, nagy szeretettel gondolunk vissza azokra az elvtársakra, akik a sok szak
mai segítségnyújtás mellett is, a legtöbbet adták, mint pl.: Averin ezds. et., 
Szkovaroda altbgy. et. és Katyeruhin vőrgy. elvtársak. 
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A honvédelmi miniszter elvtárs és vendégei, valamint a bemutató gyakorlatra 
berendelt elvtársak megtekintik a magasabbegység hadtápja által berendez,!tt 

anyagátadó ponton a munka menetét 
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A PK HTPH bemutató keretében végzi a htp. biztosítási tervben 
meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezését 



Az elöljáró PK HTPH megérkezik a HVP-ra a htp. biztosítási terv 
egyeztetése céljából 

Vázlatosan áttekintve tevékenységünk fontosabb momentumait, végezetül 
feltétlen szólni kell arról is, ahogy a htp. törzsek és alegységek felkészítése érde
kében tett erőfeszítések kedvező hatást gyakoroltak más irányban is. Mint isme
retes, a csapatok htp. biztosítása komplex rendszabályok útján valósul meg, me
lyek végrehajtása érdekében különböző alárendeltségű vezető és végrehajtó szer
vek ténykednek. E feladatok végrehajtása során e szervek között a szolgálati 
és baráti viszonyok elmélyültek, jobbak lettek, és új tartalommal telítődtek, 

melyet jól példáz a komplexitás-2 és az 1974. évben végrehajtott seregtest htp. 
rendszergyakorlat. 

9 




