
A HADTAPBIZTOSíTAS ELMÉLETE 

A hadtáp minőségi fejlesztésének néhány kérdése• 

S . N a gy J ó zs e f alezredes 

A napjainkban lezáruló középtávú fejlesztési időszak eredményeinek fel
mérése kapcsán, illetve az előttünk álló tervidőszak célkitűzéseinek megfogal
mazása, a tervek kidolgozása, azok realizálására hivatott különböző okmányok 
megjelenése, az ezekkel kapcsolatosan - különböző fórumokon - elhangzott 
beszámolók, jelentések, nyilatkozatok megfogalmazásában, egyre gyakrabban 
találkozunk olyan kifejezésekkel, amelyek a „fejlesztés minőségi oldalai"-val, 
az „intenzív módszerek" elótérbe kerülésével, a különböző tevékenységek „ha
tékonyságának'' javításával kapcsolatosak. 

Mind népgazdasági, mind néphadseregi vona1lk:ozáshan egyaránit: meg
határozó tényezővé vált a fejlesztés korábbi időszakaira jellemző mennyiségi 
mutatóival szemben, a kialakult rendszerek, szervezetek, módszerek, illetve az 
élet különböző területein elért színvonal minőségi jellemzőinek javítására, a 
különböző embercsoportok tevékenységi hatékonyságának fokozására irányuló 
törekvés. 

Ez tükröződik mind a kapcsolatos irodalmi termékekben, elméleti anya
gokban, mind a gyakorlati életben, a javak előállításában, a termelésben mind 
a néphadsereg felkészítésének, gazdálkodásának szinte valamennyi területén. 

Törvényszerű velejárója ez társadalmi rendszerünk lényegéből fakadó, a 
szocialista termelési viszonyokra jellemző tervszerű, arányos fejlődés - az élet 
valamennyi területére kiterjedő - tudományos érvényesülésének. 

A szocializmus építésében elért sikerek, a népgazdaság fokozódó lehető

ségei, pártunk és kormányunk szüntelen gondoskodása néphadseregünk - azon 
belül a hadtápszolgálat - eddigi és jövőbeni fejlesztésének szilárd biztosítékait 
képezik. 

Közismert tény azonban, hogy fejlődésünknek csak bizonyos szakaszán 
érhettük el azt a színvonalat, amely lehetővé tette, hogy a: mennyiségi, az 
extenzív fejlesztés módszereit fokozatosan minőségi, intenzív módszerek vált
hassák fel. Még élénken él emlékezetünkben valamennyiünknek az az időszak, 

*' Cikkében a szerző a minőségi fejlesztés problémáit fejtegeti, alapvetően a hadtáp
szolgálatra vonatkoztatva. Figyelembe véve a kérdés aktualitását, közöljük a szerző 
egyéni elgondolásait, egyben kérjük az Olvasót, véleményével, hozzászólásával járuljon 
hozzá a téma szélesebb körű feltárásához a minőségi fejlesztés helyes, gyakorlati meg
va:ósítást elősegítő értelmezése érdekében. (Szerkesztőség) 
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amikor a népgazdaságban és a néphadseregben is, a viszonylag kezdetlegesnek 
mondható lépéseket tettük meg, amikor még korabeli lehetőségeink szabta kor
látok között szerveztük, hajtottuk végre az akkor természetesnek tűnő mód
szerekkel, elsősorban a napi élet diktálta feladatokat, s fokozatosan lépésről~ 

lépésre, lehetőségeink szerény mértékű bővítésének, hosszabb időszakot fel
ölelő ütemében ·kezdhettünk hozzá az előreláJtóbb, a jövő ,alakítását is fokozot
tabban figyelembe vevő munkamódszerek, eljárások alkalmazásához. 

Napjainkban sem ismeretlenek azonban a különböző területeken és tagoza
tokban jelentkező szervezeti, technikai vagy gazdasági eredetű problémák, azon
ban ezek jellegükben úja,k, minőségileg magasabb igényokbőI fakadnak, megoldá
suk útjai, módszerei_ is bonyolultabbak, lehetősiégein'k azoíkm viszont lényegesen 
kedvezőbbek a korábbiaknál. Jelen időszakban sem beszélhetünk tisztán minő
ségi fejlesztésről, mint ahogy a korábbi időszakban sem volt kizárólagos a 
mennyiségi fejlesztés. Ahogy különböző területeken az extenzív fejlesztés mód
szerei mellett jelentős mértékben érvényesültek az intenzív elemek is, úgy 
jelenleg is számtalan igény jelentkezik a további mennyiségi fejlesztés iránt. 
Közismert, hogy a fejlesztés e két oldala szorosan összefügg egymással, elemeik 
kölcsönösen hatnak egymásra. Példaként lehetne említeni erre az anyagi kész
letek szállíthatóságának problémáját, mely fejlődésünk különböző időszakaiban, 
tagozatonként is differenciált mértékben elégítette ki a mindenkori igényeket. 
Egy adott tagozatban például ha a szállítótér mennyiségi fejlesztése útján meg
teremtődnek a feltételei a mozgókészletek egy fordulóval történő szállításának, 
nem lehet azt lezártnak, megoldottnak tekinteni, mert a haditechnika folyto
nos fejlődése maga udn vonja az anyagi estl<.özők összetét)elének, szevkezetének, 
kiszabatainak változását is, ez pedig elkerülhetetlenül a szállítótér újabb fejlesz
tését feltételezi, mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban. 

A haditechnika fejlődésének üteme, folyamatossága a katonai élet - azon 
belül a hadtápszolgálat - valamennyi területére meghatározó jelentőséggel bír. 
s alapjaiban határozza meg a fejlesztéssel szembeni igényeket. A készletek és 
szállítótér összhangjának problémáira említett példa mellett mind szervezeti, 
mind gazdálkodási téren számos példát lehetne felhozni a fejlesztési igények 
folytonossága, a fejleztés elemei egymásra gyakorolt hatásainak megnyilvánu
lására. Az elvonuló szárazföldi csapatok haditechnikájában, szervezeteiben, le
hetőségeiben bekövetkezett minőségi változás például az elmúlt évtizedben a 
hadtápbiztosítás rendszerén belül óriási jelentőségű változást eredményezett, 
egy teljesen új tagozat - az MN tábori hadtáp - beiktatását követelte meg, 
mely tagozat létrehozása mind szervezeti, mind anyagi-technikai vonatkozásbau 
jelentős mértékű mennyiségi fejlesztést igényelt, ugyanakkor minőségileg javí
totta, megbízhatóbbá tette az elvonuló szárazföldi csapatok hadtápbiztosítási 
rendszerének egészét. 

Közelebbről vizsgálva magának a minőségi fejlesztésnek a fogalmát, tar
talmát, sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy jelenleg érvényben levő katonai ér
telmező szótárunk szinte teljes mértékben nélkülözi annak megközelítését. A 
fegyveres erők fejles21téséről azonban az alábbi meghatározást találjuk: 1 „fegy
veres erők fenntartása és fejlesztése - a párt és a kormány honvédelmi poli
tikájából fakadó, a katonai doktrínában megfogalmazott nézetek, követelmé-

J Katonai Értelmező Szótár 97. o. 
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nyek alapján folyó tevékenység. A ......._, kiterjed a fegyveres erők szervezeti fel
építésének korszerü szinten tartására, kiegészítési rendszerének állandó tökéle
tesítésére, vezetési rendjének fejlesztésére; felöleli továbbá a fegyveres erők 
fegyverzettel és haditechnikával való folyamatos ellátását, felszerelésének ál
landó korszerűsítését, személyi állományának és csapatainak kommunista szel
lemü nevelését és magas szintű szakmai kiképzését; mozgósítási és harckészült
ségi rendszerének az új követelményekhez való igazítását." 

A fenti megfogalmazás a fegyveres erők építésének (fejlesztésének) általá
nos ismérveit foglalja össze, melyek nagyvonalakban megközelítik e probléma 
lényegét, azonban nincs benne utalás a fejlesztés minőségi oldalaira még álta
lánosítva sem. 

A Magyar Értelmező Kéziszótár alapján már jobban megközelíthető a 
probléma, jóllehet nem található itt sem közvetlen megfogalmazás, azonban 
közvetve eljuthatunk a fogalom meghatározásához. A „minőség"-ről a követ
kező meghatározást találjuk :2 „A dolgok lényegét jellemző tulajdonságok ösz
szessége .. ."'. A „fejlődés"-ről: 3 „A teljesebb, bonyolultabb, magasabbrendű 
minőségi állapot, fok felé irányuló mozgás, változás." 

Fentiekből kiindulva a minőségi fejlesztés fogalmát úgy vélem megközelít
hetjük általánosságban egyrészt az állapotváltozás, másrészt a dolgok lényegét 
jellemző tulajdonságok oldaláról. Ha ezt elfogadjuk kiindulási alapként, akkor 
a minőségi ·fejlesitést úgy is fe'lfoghatjulk, mint olyan változást, mozgást, amely 
a dolgok lényegét jellemző tulajdonságok magasabbrendü állapotának elérésére 
irányul. 

Tovább szűkítve az általánosítást a hadtápszolgálat területére, elsősorban 
a szolgálat tevékenységének lényegét, magát a hadtápbiztosítást kell vizsgálat 
alá venni, melynek klasszikus fogalmát a következők szerint ismerjük: A had
tápbiztosítás azoknak a rendszabályoknak az összessége, amelyek a hadtáp 
megszervezésére, a csapatok anyagi, technikai, egészségügyi és egyéb biztosítá
sára irányulnak. 

Közismert, hogy a fenti szabályok megvalósítása egy bizonyos rendszerben. 
a hadtápbiztosítás általános rendszerében történik. Tovább közelítve a dolog 
lényegét szintén ismeretes, hogy a hadtápbiztosítás általános rendszerét a külön
böző tagozatok, azok erői, eszközei, a közlekedési hálózat és azok az elvek 
képezik, amelyek szabályozzák e rendszer működését. 

A hadtápbiztosítás rendszabályait, feladatait tehát a különböző tagozatok 
erői, eszközei hajtják végre, közvetlen hatást gyakorolva ezzel a csapatok, sereg
testek rendeltetéséből eredő feladatok teljesítésének menetére, kimenetelére. Nem 
elhanyagolva a hadtápbiztosítás általános rendszerének egyéb összetevőit, a had
táp minőségi fejlesztésének, így elsősorban a tagozatok erői, eszközei tevékeny
ségének hatékonyságát befolyásoló jellemzőkre kell irányulnia. 

A fenti eszmefuttatás alapján a hadtáp minőségi fejlesztésével kapcsolato
san leszögezhetjük, hogy az a hadtápbiztosítási rendszer, vagy annak szerves 
részét képező tagozatok, illetve a hadtápbiztosítást megvalósító egyes szerveze
tek működési feltételeinek javítását, tevékenységük hatékonyságának fokozását 
elősegítő jellemzők ( tulajdonságok) magasabbrendű állományának elérésére 
irányuló, tervszerű tevékenységek összessége. 

2 Magyar Ertelmező Kéziszótár, Akadémiai Kiadó Bp. 1972. 960. o. 
3 u. o. 366. o. 
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A hadtáp minőségi fejlesztésének szervezeti, anyagi-technikai felkészítési 
és egyéb oldalai lehetnek. 

A minőségi fejlesztés területein belül rendkívül sokrétű, szerteágazó, tago
zatonként, szervezeten'ként jelentős eltérést mutató feladatok jelentkezhetnek, 
amelyek egyaránt érinthetik mind a szervezeti, anyagi-technikai, mind a felké
szítés oldalát. 

Részleteiben vizsgálva az egyes területeket leszögezhetjük, hogy a mmo
ségi fejlesztés egyik igen fontos, alapvető területe a hadtáp szervezetek teljesítő
képességének (lehetőségeinek) fokozása. E rendkívül összetett, bonyolult kér
désnél kerülni kell minden általánosítást. Differenciáltan kell vizsgálni a kü
lönböző hadtáp szervezeteket rendeltetésük, tagozati hovatartozásuk, jeHegii!k és 
más szempontok szerint és azok függvényében kidolgozni a korszerűsítés, fej
lesztés konkrét feladatait. 

A teljesítőképesség fokozását szervezeti oldalról közelítve elengedhetetlen 
szempont, hogy a szervezet bővítésének a létszám növelése nélkül találjuk mfeg 
legcélszerűbb formáját és módszerét. Fontos '.feltétele ennek az adott 
szervezet feladatainak, a feladatok megoldása módjainak, formáinak, ann:1k 
során a más területekkel és szervezeteklkel számításba jöhető kapCEiolatok és 
azok változatainak részletekbe menő ismerete. Ismerni kell továbbá, hogy 'lZ 

adott szervezet a végrehajtandó feladatait, hagyományos struktúrájával milyen 
mértékben és hatékonysági fokkal képes megoldani. 

A szervezetek racionalizálásának igen jól bevált módszere az, ha a funk
ciókat részletesen elemezve, a feladatok és a szervezetek összhangjának meg
teremtésére törekszünk. A feladatok volumenével és jellegével összhangba ho
zott szervezet képes a legoptimálisabb teljesítőképességet nyújtani. 

A hadtápbiztosítás különböző tagozatain működő hadtápegységek, maga
sabbegységek létrehozásánál, illetve az adott tagozat szervezeti kialakításánál 
rendszerint a biztosítandó, ellátandó csapatok mennyiségéből, azok várható 
feladataiból, szükségleteinek mértékétől szoktunk kiindulni, s az ezek alapján 
végzett számvetéseknek megfelelően kerülnek létrehozásra a különböző jellegű 
biztosítási feladatok (ellátás, szállítás, javítás, vontatás, gyógyítás stb.) végrehaj
tására hivatott hadtáp alakulatok. A gyakorlati élet azt mutatja, hogy - első
sorban a magasabb tagozatokban - ezzel gyakran le is zárul a fejlesztés, pedig 
ahhoz, hogy az így kialakított szervezetek adott esetben a kívánt szinten tudja
nak működni és főként képesek legyenek a szervezet kialaikítása alkalmával szá
mított kapacitásukat folyamatosan fenntartani, még további vizságálatok szüksé
gesek, mely vizsgálatok tapasztalatai alapján a létrehozott ,,nyers" szervezetek 
további finomítása, minőségi javítása szükséges. 

Egy példával szeretném a fentieket szemléltetni. Egy magasabb tagozatban 
működő gépkocsi szállító zászlóalj példáu'l, amely eredetileg 800 tonna szállírtó
térrcl került megalakításra, hadműveleti viszonyok közötti feladatainak meg
kezdésétől számítva néhány nap alatt jelenitős kapacitás veszteséggel lesz csak 
képes folyamtos szállítási feladatok megoldására, ha nem vizsgáltuk meg kel
lően azokat a körülményeket, amelyek között a szállítási feladatokat végre 
kell hajtani és ezzel párhuzamosan azokat a feltételeket, amelyek feltétlen szük
ségesek a folyamatos működés biztosításához olyan kapacitással, amely az adott 
tagozaton mutatkozó szükségleteket kielégítheti. A végrehajtott gyakorlatok több
ségénél a vizsgálatok elsősorban a harctevékenységet folytató csapatok ellátásával 
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kapcsolatosak, kevésbé foglalkozunk azonban olyan apró, részletkérdésnek tűnő 
feladattal, mint pl. egy gépkocsi száUító zászlóalj, vagy vérellátó állomás, tábori 
üzemanyag raktár, vagy más hadtáp alakulat folyamatos működéséhez szükséges 
feltételek vizsgálata, pedig ahhoz, hogy megismerjük azokat és finomíthassuk, 
minőségileg javíthassuk azok szervezeteit, legalább olyan fontosnak tűnő fel
adat az is, mint a harcoló csapatok ellátásával kapcsolatos tevékenységek vizs
gálata. Tovább folytatva a gépkocsi szállító zászlóaljjal kapcsolatos példát, cél
szerű közelebbről szemügyre venni, hogy milyen feltételei vannak például egy 
teljes kapacitással végrehajtott szállítási feladat többszöri megismétlésének. Fel
tétlen meg kell oldani valamennyi szállító jármű üzemanyaggal való feltöltését, 
a felhasznált kiegészítő készletek pótlását, a legszükségesebb műszaki átvizs,... 
gálásokat, kisebb javítások elvégzését, a személyi állomány pihentetését és 
meleg ét!kezéssel való ellátását, az elhasznált hideg élelmiszerek pótlását és egyéb 
feladatokat. 

Legjelentősebb, legidőigényesebb feladat a fentiek közül az üzemanyagglll 
való feltöltés végrehajtása. Egy kb. 200-250 db gépjárművel rendelkező szál
lító zászlóalj teljes üzemanyagkészletének utántöltése rendkívül aprólékos fel
adat még állandó elhelyezési körletben is, ahol üzemanyagkutak állnak rendel
kezésre, tábori viszonyok között pedig hatványozódnak az ezzel kapcsolatos 
teendők. 

Ismeretes előttünk, hogy magasabb tagozatainkban levő szállító zászló
aljak „M" útján alakulnak meg, s a népgazdaságból igénybe vett üzemanyag
töltő gépkocsikat elsősorban a csapatok részére, illetve utánszállítási feladatokrn 
alkalmazzák, így ezen szállító zászlóaljak belső ellátási, feltöltési feladataira 
jórészt csak tehergépjárművekre málházott, hordózott üzemanyag áll rendelke
zésre. A feltöltés végrehajtását ez lényegesen lassítja és több napon keresztül 
akadályozhatja a szállítási feladatok végrehajtását. 

Amikor utaltam a hadtáp alakulatok működőképességéhez szükséges fel
tételek vizsgálatának szükségességére, a fenti példában említett és más, ahhoz 
hasonló belső ellátási feladatok végrehajtása feletételeinek adottságára gondol
tam, s ezen keresztül igyekeztem rávilágítani, hogy a hadtáp minőségi fejlesz
tésén belül sok más tényező mellett milyen problémákkal célszerű foglalkozni. 
Ha a fent leírtaknak megfelelően végigviszünk egy ilyen, vagy ehhez hasonló 
vizsgálatot, azonnal szembetűnnek azok az apróbb szervezeti, anyagi-technikai 
problémák, amelyek az egyébként korszerűen kialakított szervezetek rendelte
tésszerű müiködés6t károsan befolyásolhatják. A vizsgálatok lefolytatás·át kö
vetően, ha a példában említett problémákra helyesen reagálunk, akár saját 
hatáskörben, akár az elöljáró beavatkozásával, vizsonylag kisebb belső szerve
zeti korrekcióval, esetleg az eszközök átcsoportosításával, vagy az „M" bizto· 
sítás átszervezésével megoldható az eredeti teljesítőképesség (szállítókapacitás) 
foyamatos fenntartása (természetesen számolni kell a harctevékenységek okozta 
veszteséggel). 

Másik igen lényeges módszere a hadtáp alakulatok teljesítőképessége javí· 
tásának a technikai eszközök korszerűsítése, illetve a meglevő technikai eszkö
zök tábori viszonyok közötti üzemeltetése feltételeinek mindenoldalú biztosí
tása. A gyakorlati életből jó néhány példát lehetne említeni arra vonatkozóan, 
hogy - elsősorban „M" alakulatoknál - a békében lebiztosított technikai esz
közök üzemeltetési feltételei hiányosan vagy egyáltalán nincsenek biztosítva, 
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ennek következtében - főként egészségügyi alegységeknél - a tervezett kapa
citás csak nagy nehézségek árán lenne biztosítható. A minőségi fejlesztésnek 
egyik igen lényeges feladata az, hogy a már kialakított, meglevő szervezetek 
működése hatékonyságának javítására, koncentráljuk erőinket és miután azok 
hatékony működésének feltételei minden vonatkozásban adottak, csak aztán tö
rekedjünk újabb szervezetek létrehozására. 

Mind az ellátó, mind a szállító alegységek teljesítőképességének lényeges 
fokozását ,segíthetiik elő a korszerű csomagolástechnikai eljárások és rakodógépek 
szélesebb körű alkalmazása. Egy gépkocsi szálli'tó zászlóalj forduló idej·ének je
lentős részét teszi ki az anyagok fel- és lemálházásához szükséges idő. Ha ezt 
az időt - a korszerű gépekkel és eljárásokkal csökkenteni tudjuk, lényegesen 
növelhetjük az adott idő alatt elszállítható anyagok mennyiségét anélkül, hogy 
a szállítóteret mennyiségileg növelnénk. Különben is nincs messze az az idő, 
amikor a szállítótér mennyiségi növelésének határt szab a népgazdaságból 
igénybe vehető eszközök száma. 

A hadtáp technikai eszközök korszerűsítése úgy vélem csaknem valamennyi 
szolgálat területén jelentős „tartalékot" jelent a minőségi fejlesztés kibontakoz
tatásában annál is inkább, mert jelenlegi technikai eszközeink egy részének 
kapacitása még sok kívánni valót hagy maga után. 

A hadtáp teljesítőképessége fokozásának egy közvetett módja lehetne az 
anyagi készletek szerkezetének, lépcsözésének felülvizsgálata, illetve korszerií
sítése. A csapatoknál levő készletek jelenlegi szintjének növelése nélkül, azok 
elosztásának, lépcsőzésének esetleges racionalizálásával, különböző anyagok fel
használókhoz való közelítésével elképzelhető lenne egyes kötelékek harc alatti 
ellátásának biztonságosabbá tétele, esetleg a szállításra fordított idő csökkenté
sével, a meglevő szállítótér jobb kihasználásával az adott idő alatt szállítható 
anyagok mennyiségének növelése. A csapatok mozgókészletei jelenlegi lépcső
zésében a „mindenből mindenhol'' elv érvényesül, eléggé mereven, azaz egy-egy 
alakulatnál szinte valamennyi anyagból van bizonyos szintű készlet felhalmoz
va, ennek következtében a rendelkezésre álló szállítótér igénybevétele eléggé 
elaprózott, s az alaprendeltetés betöltéséhez szükséges anyagi eszközökből meg
alakított készlet szintje viszonylag alacsony. Másik jellemzője jelenlegi készlet
képzésünknek, a különböző anyagnemekből létrehozott készletek szintje közötti 
jelentős eltérés. Például élelmiszerekből az ezredeknél megalakított készlet közel 
egy heti szükségletet fedez, ugyanakkor egyes lőszerfajtákból - pl. tüzérségi -
már a harc első napján jelentős utánszállítási feladatok jelentkeznek. 

Anélkül, hogy csökkentenénk a készletek szintjét seregtesten belül - de 
pl. magasabbegységet, vagy MN szintet is vehetnénk alapul - egy olyan irányú 
vizsgálat, amely a készletek lépcsőzésének és szintjének alakulatonként diffe
renciált - a jelenleginél rugalmasabb - kialakítását célozná - megítélésem sze
rint elősegíthetné a merevség feloldását ·és fokozhatná egyes ala1kul:atok anyagi 
önállóságát a harctevékenység első napjaiban. Példának említeném a legtöbb 
szállítási problémát jelentő tüzérségi lőszert elsősorban a tüzérségeknél. A je
lenlegi szállítótér célirányosabb kihasználását és az alaprendeltetéshez szükséges 
anyagból - a tüzérségi lőszerből - magasabb szintű készlet megalakítását ered
ményezhetné például, ha a tüzérezred nem rendelkezne minden anyagnemből 
mozgókészlettel, hanem olyan anyagokból, amelyekből folyamatos ellátást nem 
végzünk, melyek csak lekötik a szállítóteret - (pl. ruházat, vegyivédelmi anyag 
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stb.) - csak bizonyos szinten hoznánk létre, a jelenleginél centralizáltabban a 
mozgókészleteket (pl. ho.-nál vagy hadseregnél). Ha az így felszabaduló szál
lítóteret kiegészítenénk még pl. az élelmiszer készletek ezrednél történő csök
kentésével felszabadítható szállítótérrel, bizonyos mennyiségű tüzérlőszer átcso
portosítható lenne magasabb tagozatokból az ezredhez. Ezzel egyrészt közelíte
nénk az ezrednél az alapvető anyagokból megalakított készletek szintjét egy
máshoz, másrészt fokoznánk a tüzérezred anyagi önállóságát, végül jelentős 
szállítási feladattól tehermentesítenénk a harc első napján a magasabb tagozato
kat, számolva azok készenlétének későbbi időpontban való elérésével is. Persze 
amilyen mértékben csökkentenénk a tüzérezredek egyes anyagkészleteit, olyan 
mértékben növelnénk azokból a magasabb tagozatokban felhalmozódó készle
teket. A készletek szintjében így hadosztály, vagy hadsereg szinten változás 
nem következne be, ugyanakkor csökkenthető lenne a harc első napján végre
hajtandó szállítások volumene. 

A hadtáp korszerűsítésének, minőségi fejlesztésének eddig érintett kérdései 
zömében csak a különböző tagozatokban működő, egyes szervezeteket, kötelé
keket érinthetik, ismeretes azonban előttünk ezeknél nagyobb horderejű, egész 
tagozatokra kiterjedő, sőt az ellátás rendszerének egészét érintő olyan mód
szer, mint pl. a diszlokáció javítása. A magasabb tagozatok erői, eszközei ko
rábban kialakult csoportosításának racionalizálását jelenti a korszerűbb követel
mények figyelembevételével, tagozatonként differenciált célokkal. Seregtest és 
tábor hadtáp tagozatban elsősorban a háborús működés feltételeinek j'avítása, 
a köpont hadtáp tagozatban egyrészt a béke ellátás rendszerének racionalizá
lása, másrészt a hadműveleti tevékenység hadtápbiztosítása feltételeinek meg
bízhatóbbá tétele a diszlokáció javítására irányuló tevékenység célja. Az utóbbi 
tagozatban végrehajtandó - hosszabb időszakot felölelő - nagy volumenű szer
vezési feladatokat is igénylő diszlokációs változások, egyben az ellátás területi 
rendszerénekli. kialakítását is eredményezik, melynek lényegét Elekes János alez. 
a Honvédelem 4. (1974. T.) számában körvonalazta. 

A minőségi fejlesztés felkészítési oldalának egyik lényeges elemét képezik 
a hadtáp alakulatok megóvására, csapás elleni védettségük fokozására irányuló 
rendszabályok. Az elvonuló szárazföldi csapatok hadtáp alakulatai vonatkozá
sában kiemelkedő jelentőséggel bír e téren a gyors helyválitoz;tattó képesség, 
azaz a mozgékonyság feltételeinek biztosítása. Jelentősége van emeUett a szál
lító járművekre málházott anyagi eszközök megfelelő védelmet nyújtó csoma
golásánaik, a különböző egyéni és csoportos védőeszközök biztosításának, il
letve a személyi állomány tömegpusztító fegyverek elleni védelemre való haté
kony felkészítésének és más rendszabályoknak. 

A helyhez kötött - elsősorban a hátországban működő - központ hadtáp 
és más hátországi hadtáp alakulatok megóvásánál, csapás elleni védettsége fo
kozásánál el,sösorban azok működési helye biztonságára irányuló rendszabályok 
foganatosítására célszerű a figyelmet fordítani. A készletek földbesüllyeztése, 
Hletve azdknatk a veszélyeztetettség időszakában való sz-étrt:elepítése, vagy a 
háborús működési hely kevésbé veszélyeztetett körzetben történő kiválasztás~ 
és az adott esetben való kitelepülés feltételeinek biztosítása, a szükséges védő
eszközökről való gondoskodás, a személyi állomány kiképzése a fenti feladatok 

4 Elekes János alez.: Az MN hadtápjának békeidőben történő felkészítéséről. Hon
védelem 4/1974. T. 38. old. 
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végzesere és más rendszabályokkal lehet a működőképességet - viszonylag 
hosszabb időn keresztül megőrizni. 

Mint a cikk címéből is kitűnik, a hadtáp minőségi fejlesztésének csak 
néhány kérdését terveztem érinteni. A minőségi fejlesztés rendkívül sokrétű, 
bonyolult tevékenység, melynek számtalan formája, módszere és területe lehet
séges. A felvetett néhány problémával elsősorban azon kérdésekre igyekeztem 
reagálni, melyek a már meglevő és funkcionáló béke, illetve „M" alakulatok 
szervezetének finomítását, működésük hatékonyságának javítását segíthetik elő. 
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