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Van egy szállóige, vagy ha úgy tetszik egy közmondás, mely így szól: ,,a 
gyakorlat az elmélet próbája". Mint minden aforizma, ez is sántít, s erről 
módomban volt ez év tavaszán egy igen jelentős harcászati gyakorlaton szemé
lyesen is meggyőződni. Megbízatásom ezen a gyakorlaton lehetővé tette, hogy 
nagy területen mozogjak, a hadrt:áphiztosítás számos - végrehajtásban jelent
kező - részkérdésekben mérjem azt a teljesítményt, amely igazolja vagy cáfolja 
a kialakított elméletet, a megfogalmazott szabályzatot, a begyakorolt elve
ket. Voltam már ilyen helyzetben. 1969-ben egy Vértes gyakorlaton hasonló 
módon vettem részt, és ekkor észrevételeimet a „Hadtápbiztosítás".-ban „Egy 
megfigyelő tapasztalatai" címen adtam közre. Persze azóta a helyzet jelentős 
mértékben, de nem alapvetően változott. 

A meglehetősen hosszú gyakorlat gazdag tapasztalatai, dinamikus és gyors 
lefolyása, a „sokminden történt" helyzet arra ösztönöztek, hogy a gyakorlat 
után, amikor már leülepedtek a tapasztalatok, s van mód arra, hogy indulat, 
elfogultság, nagyképűség, vagy a betűhöz való túlságosan erős ragaszkodás nél
kül tegyünk mérlegre bizonyos kérdéseket, hangosan próbáljak gondolkodni e 
folyóirat: hasábjain. Semmiképp sem szándékozom a gyaikorló állomány tevékeny
ségét valamilyen formában is e sorok között értékelni. El is kerülöm, nem i,; 
utaldk a résztvevőkre a gyakorlat idejére, helyére. 

Azt mindannyian tudjuk, hogy az elmélet és gyakorlat egymással nagyon 
szigorú dialektikus kölcsönhatásban fejleszti önmagát. Ezért sántít az első so
rokban idézett jelszó, de azrt: is látnunk kell, hogy az alaposan ikidoiJ.gozott, 
kipróbált és szabályzatokban lerögzített elmélet és elvek minden esetben alkal
masak arra, hogy a gyakorlati elsajátítás szintjét nagyon pontosan mérjék és 
osztályozzák. 

Ezért veszem magamnak a fáradságot, hogy e tapasztalatok alapján 
néhány kérdésben következtetéseimet (és nem észrevételeimet, tapasztalataimat) 
tegyem közzé, elsősorban talán írásban való gondolkodás formájában. Ezek a 
területek, melyeken gondolataimat kifejteni szándékozom a következők. 

1. Az alegység-hadtápok vezetése és tevékenysége 

Az alegység-hadtáp legtipikusabb szervezete a zászlóalj, elsősorban gep
kocsizó vagy gépesített lövészzászlóalj ellátószakasz, de a vele kapcsolatos el
vek és megállapítások nagyon pontosan vonatkoznak harckocsi és más fegy-
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vernemi és szakalegységek hadtápjának tevékenységére is. Talán éppen a végre
hajtó tagozat az, ahol a hadtáp gyakorlati munkája a mindennapi, minden 
órányi tevékenység közvetlen biztosításában rendkívül sok közös vonást tartal
maz és elvileg, módszertanilag, gyakorlatilag egységes. Ahol a különbözőségek 

először jelentkeznek, az az egység szintje, ahol hadtáp vonatkozásban szélesebb 
körű, több tényező által befolyásolt elhatározás születik, ahol a hadtápbizto
sításnak elgondolása van, amit egyeztetni kell harccal, vezető szervek tevékeny· 
ségével, biztosítás egyéb módozataival stb. Amit a gépkocsizó lövészzászlóalj 
hadtápok tevékenységével kapcsolatban fel kívánnék vetni az tehát általános 
érvényűnek is mondható. 

Eleget foglalkozunk az alegység had tápok tevékenységével? A folyóiratok
ban, sőt tanintézetekben, a kiképzés egyes hétköznapjaiban talán eleget, de 
vezetni a zászlóalj hadtápját, nap mint nap feladatot szabni neki, úgy gondo·· 
lom ezen a téren még sdk a gond. Egyér:teLmü, hogy az alegységek hadtt:ápját 
csak a parancsnok vezetheti, közvetlenül vagy valamelyik helyettese útján. 
Ilyen helyettese három van. Szerep hárul a hadtáp vezetésében a zászlóalj 
törzsfőnökre, sőt az utóbbi időben az irodalom - meg a gyakorlat is - reá 
testálja a legtöbb közvetlen gyakorlati feladatot a hadtáp alegységek irányítá
sa vonatkozásában. De kétségtelen, hogy van ilyen feladata a zászlóalj parancs
nok politikai helyettesének is és a járművek üzemeltetése, elsősorban üzem
anyaggal való folyamatos ellátása szempontjából kiiktathatatlan a zászlóaljpa
rancsnok technikai helyettesének feladat meghatározó, módszert meghatározó 
tevékenysége. 

Mit jelent az, hogy vezetni kell a zászlóalj hadtápját? Talán két alapvető 
dolgot. Először ,is informálni, -tájékoztatni (a rés2lére általam megszabott fel
adatról és az azt befolyásoló körülményekről) - mely tulajdonképpen feladat· 
megszabást jelent és a második feladatcsoport: a végrehajtást ellenőrizni -, se· 
gíteni. Ebben merül ki a zászlóalj hadtáp vezetésének feladatköre. 

Zászlóalj parancsnokaink a harcot folyamatosan vezetik, ez az alapvető 
feladatuk. Azonban, ahogy nemrégiben nagyon találó megjegyzésként hallottuk 
„figyelőpontjuk úgy van megválasztva, hogy általában csak előre látnak, hátra 
nem". Nagyon sokszor feledkeznek meg a zászlóalj hadtápjáról, mely a zászló
alj szerves, nemcsak szervezetileg, hanem a működés, a harc folyamatában nti
külözhetetlen, integráns része. Nem lehet a zászlóalj tevékenységében egy harc
napot végig vinni a zászlóalj hadtáp folyamatos, szükséges helyen és időben 

való jelenléte nélkül. Eppen ezért ugyan úgy, ahogy a harcoló alegységek ré
szére (és ahogy a közvetlen szakalegységek részére is), a zászlóalj hadtáp 
minden alegységének részleteibe menően kell megszabni a feladatot. Érez a 
zászlóaljparancsnok valamikor is kétséget, hogy a műszaki alegységek részére 
pontosan meg kell-.e mutatni az átjárók helyét, hogy ponotsan meg kell-e mu
tatnia az aknarobbantó harckocsi előremozgási irányát? Elfeledkezhet a 
zászlóaljparancsnok arról, hogy az aknavetők pontos tüzelő állását kijelölje 
és tűzfeladatát meghatározza? Semmi körülmények között sem! És mégis, had
ápjuk felé négy egyszerű kérdésre gyakorta nem intézkednek a zászlóalj pa
rancsnokaink. Ezek: mit?, hol?, mikor és esetleg hogyan? 

Mi a zászlóaljparancsnok politikai helyettesének a feladata a hadtáp ve
zetésében? Van egyáltalában ilyen feladat? Nem sok jelentősebb politikai fel
adat jelentkezik a harcoló zászlóaljon belül, mint a harcoló alegységekről, bar-
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coló katonákról való gondoskodás, a feltételek meglétének ellenőrzése és az 
arra való munka serkentése. Itt nemcsupán a „tele has" filozófiája jelentkezik, 
hiszen a katonákról való gondoskodáis nemcsU'pán .az élelem ellátásban, a ru
házati ellátásban, hogy úgymondjam a személyi szolgáltatások biztosításában 
rejlik, hanem alapvető kérdés, hogy a katona részére a harcképesség feltételeit 
biztosítsuk. Alapvető kérdés nem csak azért, hogy megtudja védeni önmagát, 
hanem azért, hogy az eléje állított fontos feladatot a maga személyi területén 
meg tudja oldani. 

Ehhez minden körülmények között hozzá kell járuljon az alegység hadtápjl 
a lőszerrel, üzemanyaggal, harci-technikai eszközökkel való ellátással, a személyi 
gondoskodással. És az egészségügyi biztosítás? Az egészségügyi biztosítás gyors, 
humánus, lelkiismeretes megszervezése rendkívül fontos feladat és az életmeg
óvás terén nagyon sok függ az alegységnél folyó kiürítő tevékenységtől. Nem 
arról van szó, hogy a zászlóaljparancsnok politikai helyettesének kell végezni a 
hadtáp biztosítás feladatait, hogy neki kell azt átvenni! Szó sincs róla, vezetnie 
kell azt, a parancsnok egyik helyetteseként kell irányítani a zászlóalj hadtápot, 
a feladatot megszabni, tevékenységét segíteni, ellenőrizni. 

A zászlóalj szervezetét harcban a törzsfőnök fogja össze. A törzsfőnök 
tájékozottságából eredően képes az egész minden oldalú biztosítást szervezni. 
Meg van a lehetősége arra, hogy a hadtápot a nap folyamán folyamatosan 
kézben tartsa, naprakészen követelje meg feladatai teljesítését, újonnan és újon· 
nan rávezesse az előremozgás tengelyére, a szükségletek helyére, őrizze, óvja a 
zászlóalj hadtápját, ne engedje semmilyen körűlmények lkö2Jött leS'zaJkadni, vagy 
elkalandozni, nyugodtan kijelenthetjük, a gépesített lövész-, vagy harcskocsi 
zászlóalj közvetlen alegységeinek száma és tömege oly jelentősre nőtt, hogy 
maga a zászlóalj hadtáp nem él önálló életet a zászlóalj harcrendje mögött. 

Egyértelmű, hogy a törzs híradó alegység, a századok járművei a zászlóalj 
törzsfőnökkel az élen tulajdonképpen egységes oszlopban vagy lépcsőben kerül
nek előrevonásra. Vajon közömbös lehet a zászlóalj-törzsfőnök szempontjából, 
hogy az oszlopába haladó hadtáp alegység mennyiben készül fel a következő 
feladatok ellátására - mindennapi szóval élve - utazik-e vagy főz a zászlóalj 
elfátó szakasz élelem ellátó raja? Felkészül~e arra, hogy a meleg élelmet a 
harcnap végén biztosítsa a személyi állománynak? Hiszen a mozgólkonyhát azért 
hívjuk „mozgó" -nak, hogy előremozgás alatt, települést megelőzően megkezdőd· 
jék a meleg élelem előkészítése, feldolgozása, hogy amikor a feltételek lehetővé 
teszik, amikor a parancsnok vagy törzsfőnök ezt elrendeli, megkezdődhessék 

a személyi állomány szervezett ellátása élelemmel, anyagjárandósági cikkekkel, 
vízzel stb. A zászlóalj törzsfőnöknek és a zászlóalj technikai helyettesnek fo
lyamatosan intézkedni kell megállások vagy egyéb lehetőségek során legalább 
a törzsben levő járművek hajtóanyaggal vaió feltöltésére, a meleg élelemhez 
szükséges nyersanyagok, tűzifa előkészítésére, esetleg a főzés megkezdésére. 
Harcászati gyakorlatainkon nagyon sokszor találkozunk olyan kifogással: 
,,nem kaptam rá parancsot; nem tudom, hogy mikor; nem tudom, hogy hol" 
és ezek véleményem szerint nem a kezdeményezés hiányát tükrözik. A kezde
ményezés a tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozatú (általában tartalékos) el
látószakasz-parancsnok részéről elsősorban a feladaton belül kell, hogy jelent
kezzen. 

Mit kell tenni? Nyilván nem lehet belenyugodni ebbe a helyzetbe, nem 
lehet a zászlóalj parancsnokok hadtáp vezetési készségében mutatkozó hiányos-
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ságokért a felelősséget a kiképzésüket végző tanintézetek illetékes szerveire 
hárítani. Kétségtelen, hogy meg kell tenni az intézkedéseket intézményesen, 
hogy ezek a zászlóaljparancsnokok, osztályparancsnokok értsék és tudják mit 
jelent közvetlenül és konkrétan a zászlóalj hadtápot, osztály hadtápot vezetni, 
a feladatokat részükre meghatározni. 

Ennyit a felkészítésről. De nem vitás, hogy az egység parancsnoka mellett 
hadtáp helyettes áll és fontos feladata az alárendelt alegységek hadtápjának irá
nyítása. A PK HTPH és törzse nem élhet a gyakorlat harcnapjai során olyan 
szemléletben, hogy „feladatom az anyagok eljuttatása a zászlóaljig és onnan 
tovább a zászlóaljparancsnok felel". Ez, a tagozati elv nagyon mechanikus, 
nagyon szegényes érvényesülése. Az kétségtelen, hogy a legalapvetőbb feladat, 
a fő felelősség az ezred tagozatban az ellátmányi anyagok eljuttatása addig a 
pontig, ahol a zászlóalj hadtáp alegysége képes a végrehajtást megkezdeni. 
Azonban éppen azért, mert a zászlóaljparancsnok összfegyvernemi személy, 
helyettesei szintén nem szakemberek, az ellenőrzés, segítés feladatait az ezred 
hadtáp törzsnek kell végezni. Vajon milyen más alapvető feladata lehet - te
szem azt - az ezred élelmezés szolgálat vezetőjének a megszervezés, vagy akár 
a harcnapok időszakában, ha nem a zászlóalj élelem ellátó rajoknál folyó 
munka helyszíni ellenőrzése és esetleg operatív segítése. A hadtáp helyettes 
alapvető feladata, hogy a zászlóalj törzsét hadtáp szakvonatkozásokban irá
nyítsa, vezesse. 

Mi következik abból amit eddig írtam? Csupán az, hogy a szabályzatok
ban, elvekben meghatározottak egyértelműen érvényben vannak, és a szabály
zatok ezeket jól fejezik ki. Ezek szerint - a zászlóalj hadtápbiztosításáért az al
egység parancsnoka a felelős! Ennek érdekében a hadtáp alegységek részére a 
zászlóaljparancsnok részéről hadtáp intézkedést kell kiadni. Meg kell jegyezni, 
hogy itt nem nagy szavakról, harcászati igehirdetésről, hanem apró munkáról 
van szó. Azt kell meghatározni, hogy a zászlóalj hadtáp alegy:iégei milyen rend
ben, hogyan málházzák fel a lőszert; elsősorrban melyik alegység mögött mo
zogjanak előre; milyen fedezettel; milyen körülmények között, milyen jelzésre 
induljon előre a 1öszerszállító jármű; mikorra legyen kész a meleg élelem és 
azt hol, milyen körülmények között, kinek a parancsára kell kiosztani, milyen 
feltételeket kell ehhez megteremteni; melyek azok a járművek, amelyeknek az 
üzemanyag feltöltéséről elsősorban gondoskodni kell; körülbelül mennyi lesz 
az a kilométer, amit az alegységek le fognak futni, mennyi hajtóanyag lesz 
szükséges stb. 

A zászlóalj ellátó szakaszok napi tevékenységében néhány olyan kérdés 
vetődött fel, melyet ismét csak az elvek és szabályzatok szellemében célszerű 
talán közvetlen feladatként, de hétköznapi módon megfogalmazni. 

Az egyik a zászlóalj hadtáp alegységek felkészítése. Mit jelent ez? Azt, 
hogy a zászlóalj hadtáp alegységeit napró-napra, de talán úgy is fogalmazha
tunk, hogy félnapról félnapra alkalmassá kell tenni a köveilkező feladat elvég
zésére. Végre kell hajtani az anyagok esetleges átmálházását, rendbe keH hozni 
a vontatmányokat, le kell azokat tisztítani, s ki kell jelölni azokat a járműve
ket, amelyek azokat a következőnapon vontatni fogják. Alkalmassá kell tenni 
a mozogókonyhákat arra, hogy gyorsan lehessen gyújtani, ehhez pedig a tüzifát 
- ahol nem gázolaj tüzelésű mozgókonyáról van szó - elő kell készíteni más
napra, fel kell hasogatni, a konyhatechnikai eszközöket alkalmassá kell tenni, 
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s munkára, rendbe kell hozni (cl kell mosogatni). Az anyagokat úgy kell mál
házni, hogy azok könnyen kiadhatók legyenek, gondoskodni kell a járműveze
tők, a szakácsok pihenéséről, tisztálkodásáról is. 

A másik ilyen probléma, amiről beszélni kell a zászlóalj hadtáp elhelyezése 
és telepítése. Erre nincs sablon, de az biztos, hogy a főzőalegységeket, főző

eszközöket egymástól bizonyos távolságra, de mégis egymással összeköttetésben 
kell elhelyezni úgy, hogy a víz mindenkor rendelkezésre álljon, és olyan helyen, 
ahol lehetőség van arra, hogy az étel kiosztását, vagy a századoknak való után
szállítását megszervezzék. Egyébként ezen a téren aránylag jó, világos, begya
korlott helyzettel lehetett találkozni. 

2. A hadtáp alegységek terepen történő csoportosításáról 

Azt tanultuk és tanuljuk, hogy a hadtáp alegységeket - csapathadtáp vo
natkozásban - vagy telepítjük, vagy elhelyezzük. Természetesen - mint min
dennek - ennek is megvan a harmadik változata, az előző kettő kombinációja. 

Mindezek a formák természetesen a hadtáp alegységek bizonyos fokú szét
bontakozásával járnak és el kell mondani, hogy ez a főforma harcban, gya
korlatban egyaránt. lgy képes a hadtáp alegység önmagát megóvni, funkcionális 
feladatait ellátni, vagy felkészülni azokra és így zavarja legkevésbé a harcren
det vagy másokat. Ezért az a sajnos megvalósult káros gyakorlat, hogy a had· 
táp alegységek a zászlóaljak készenlétével egyidőben oszlopba fejlődnek és a 
nap végéig konzenkvens módon, megingathtatalanul oszlopba csorognak előre, 

esetleg hátra, vagy oldalt, semmiképp sem egyezik az elvekkel. ~ehol sem ta,
lálunk ilyen előírást, a hadtáp alegységek áttelepülésére az ugrásszerűség jel
lemző. 

Felvetődik a kérdés mikor, milyen mélységre, hová kell áttelepíteni a had
táp alegységeket? Erre az a válasz, hogy optimális távolságra, optimális idő
pontban. Mi ez az optimális távolság és az időpont? Mi korlátozza a hadtáp 
alegységek elhelyezését elölről, mi az első határa ennek a mélységnek? Talán 
az alábbi tiltó tényezőket kell figyelembe venni: 

- ne foglaljuk le az utakat harcoló alegységek, második lépcsők előtt; 
- ne keveredjen a hadtáp a harcrendbe, de még a gyülekezési vagy ki-

vonási, összpontosítási körletekbe se és ezzel ne akadályozza a mozgékonyságot; 
- és végül a harcmező közvetlen közelségével ne növelje a hadtáp veszte

ségeit. 

Melyek ezek a korlátozó tényezők hátulról, amelyek egyben megadják az 
optimális időpontot arra, amikor a hadtápot oszlopba kell vezetni és előre 

kell vonni. Ezek a következők: 

- ne szakadjunk le az alegységektől olyan távolságra, hogy ne legyünk 
képesek gyorsan hozzáférni; 

- ne kerüljünk leválasztásra a harcrcndtől, azaz ne kerüljön közénk olyan 
kötelék, amely lehetetlenné teszi a közvetlen kapcsolatot; 

- határt szab a lemaradási távolságnak a híradó eszközök kapacitása, hi
szen nem kerülhetünk olyan körülmények közé, hogy megszakadjon az ezred 
vezetésével minden kapcsolatunk. 
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Mindezek azt jelentik, hogy az az elv - és ismét az elmélethez térünk 
vissza -, miszerint nem szabad megengedni a szabályzatban rögzített távolság 
kétszeresének túllépését, hanem át kell települni, minden körülmények között 
érvényesül. Ez nem valamilyen dogmatikus meghatározás, nem légből kapott 
megállapítás. Vegyük csak szemügyre, hogy mi egy adott kötelék, esetleg egy 
egység további feladata, tehát a részére megszabott feladat legnagyobb mély
sége (mely egyben az elöljáró közelebbi feladata)? Nyilvánvaló, hogy ez az n 
terepszakasz, amikor álita'lában a másodiik lépcsők, tarta,lékok bevetésre ke
rülnek, a hadtáp előtt tehát már elvonulnak, s így szabad az út. Ugyanakkor 
új feladat végrehajtása kezdődik, szükség is van a hadtáp előremozgására. Ezért 
a hadtáp alegys·égeket akikor kell áttelepíteni, amikor e1lérik a lemaradási tá
volság kétszeresét, amikor az adott egység megkezi a további feladat végre
i.ajtását. 

A következő kérdés: hová kell áttelepülni? Semmiképp sem rá az ezred 
törzsre, semmiképp se be a zászlóaljak harcrendjébe, vagy összpontosítási, gyü
lekezési körletébe, ami súlyos hiba. Az ezredtörzzsel való biztonságos össze
köttetésre törekvés ilyen formái veszélyeztetik a tevékenység sikerét. 

Az áttelepülést a harcrend mögé, a leásott körletbe kell végrehajtani, mi· 
nél jobban :felzárkózva a harcoló alegységeik mögé - hogy az új körlet „időt
álló" legyen, kitoljuk a következő elöremozgás kezdetét -, de minden esetben 
a biztosítandó alegységek mögé. (Ez alól csak speciális harcmódok speciális 
esetei kivételek.) 

A hadtáp alegységek úgynevezett „funkcionális" feladata elsősorban sérült 
szemé'lyek és technika átvétele, illetve az anyagok kiadása vagy átvétele. Tulaj
donWéppen, ahol hadtáp mozog, ,sziétlbontako21ik, átadás-átvétel folyik. Ezért min
den ilyen csoportosítálsna:k ki lkeH elégítenie az ·ezzel :kapcsolatos általános kéive
telményeket. Tehát és ismét az elvek: a járművek részére várakozó és gyii'lekező 

helyet kell kijelölni, biztosítani kell a forgalmat. 
Persze ahhoz, hogy a települt hadtáp alegységek egyáltalán ténykedni tudja

nak, azokat akiket szükséges, tájékoztatni kell arról, hogy hol vannak. Súlyos 
mulasztás terheli azt a hadtáphelyettest, vagy ellátó századparancsnokot, aki nem 
közli azonnal és minden eszközzel (a forgalomirányító katonától kezdve az eliga
zító táblán keresztül a térképvázlatig) az elöljáróval és az alárendelttel a tele
pülési helyét. Ebből rendkívül sok csava,rgás, késés, mula,sztás jelentkezik gyakor
latainkon, de ezek a mulasztások a harcban katasztrófához vezethetnek. 

3. Az utánszállítás konkrét megszervezéséről 

Elveink szerint az utánszállítás rendjének meghatározása a parancsnok és 
hadtáphelyettes elhatározásának egyik fő kérdése. Mit értünk az utánszállítás 
rendje alatt? Elsősorban azt, hogy melyik forrásból, ki, mikor, hová hajtja 
végre az anyagutánszállítási feladatokat. Ez magába foglalja természetesen az 
utánszállítás sorrendjét, akár a harcrend elemeit, azaz az alegységek feltöltési sor
rendjét, akár az egyes anyagok, anyagnemek utánszállításának sürgősségi sor
rendjét értjük alatta. De magába foglalja tulajdonképpen a forrásokhoz, ellátó 
helyek!h.ez, bázi.sdkhoz való dififerenciá'lt utalást is. Az utánszálHtás rendjében ke
rül eldöntésre, hogy a kirakó állomásról, az elöljáróktól, különböző határment( 

16 



csomópontokról és egyéb helyekről ki, milyen anyagot, mikor, milyen sorrend
ben vételez, ki hová szállít ki. 

Az utánszállítás ilyen rendjére vonatkozó elgondolás és elhatározás tartal
milag rendkívül sokszínű és differenciált lehet, mivel az utánszállítás más-más 
módozatban, rendszerben folyik szakanyagonként, egyes csapatonként vagy irá
nyonként, de változik időszakonként is. Az utánszállítás rendjének megalko
tása, kialakítása rendkívül gondos számvető munka, ,,sakkozás" következménye 
kell legyen. 

Ez azonban csak az utánszállítás rendje, rendszere és annak főleg csak 
az elgondolása, ez csupán a fővonalakat jelöli ki, a felelősöket, a végrehajtó 
erőket, eszközöket határozza meg, általában. Az utánszállítás konkrét végrehajtá
sát azonban meg kell szervezni. Ez a szervezés - amely tulajdonképpen az 
utánszállítás végrehajtásának legfontosabb eleme - nem más, mint a szállításra 
kijelölt részlegek - szállító oszlopok és kis kötelékek esetén lépcsők - összt:
áHítása, kiáfütása, rakodásánaik. megszervezése, •menrtvona:Iának -és idejének meg
határozása, leürítése. Az utánszállítás végrehajtása tehát rendkívül összetett 
komplex feladat, amelyben maguk az anyagszállító eszközök, megfelelő biztosító 
erők és eszközök, rakodók, maga az anyag kezelőivel, karbantartóival, felelő
seivel vesz részt és végül vezetésre, irányításra szorul. Ezért tehát az az oszlop, 
amely ezt az utánszállítási feladatot konkrétan végrehajtja, komplex összetételű, 
mert vegyes anyagokból áll és mert az anyagi biztosítás területén te
vékenykedő különböző rendeliteoésü alegységek, személyeik vesznek 1benne részt. 

Hogy ,az oszlopszer~zés. a ~zálHtmán:r]Qép2lés nem más, mint az után
szállítás végrehajtása, megszervezésének legfontosabb, leglényegesebb kérdése; ez 
már több gyakorlaton bebizonyosodott. Törekedni kell arra, hogy egyes alá
rendeltekhez kirendelt oszlopok, lépcsők változó összetétele mellett az oszlop· 
parancsnok ne válttozrek:, csaikniem .~szervezetszrerüen" azonos legyen nap mint 
nap. Ebben az esetben a 'SZálilító oszlop parancsnoka, vezetője nem dsupán az 
oszlop elvezetésének .és az anyag átadásának feladatát oldja meg, hanem a had
tápvezetés informátora, összekötőtisztje, egyben a mozgó híradás megvalósí
tója. Ugyanaklkor világos, hogy a körülmények -wiltozásának megfelelően arra 
törekedjü<:ik tehát, <hogy az adott irányban lehetől"g ismerős, állandó ,személyek 
által vezetett, de a követelményeknek mindig más-más összetételben megfelelő 
komplex száll1tlmánydkat indítlSuruk űtba. 

Az utánszállításnak a parancsnok elhatározásához igazodó rendje után a 
végrehajtás szervezése, az ellátó egység, alegység alkalmazási tervében jelentke
zik, realizálódik és ennek alapján készülnek a konkrét intézkedések. 

Az utánszállítás végrehajtásának rendkívü fontos feltétele az úthálózat és 
ezt a szabályzat, az elvek egyértelműen szabják meg minden tagozat részére. 
Az utánszállítási útvanalakat ki kell jelölni még a zászlóalj tagozatban is, és 
nemcsak a harcrendben, a sávokban, hanem a különböző összpontosítási, gyüle
kezési, várakozási körleteken belül utyancsak. Ez az elv nagyon fontos tapasz
talatokon alapszik. Abban az esetben, ha az utánszállítási utak fátóHáig, híd
tól-hídig, terephullámtól-terephullámig pontosan nincsenek kijelölve, számos 
probléma és procedura eredhet. Melyek ezek? Elsősorban vétünk az álcázott
ság ellen, az utak nem pontos vonalvezetésének betartásával a hadtáp alegysé~ 
biztonságát veszélyeztethetjük (belefutunk az ellenségbe, aknamezőbe, tartalé
kok körletébe). A tévelygő, nem előírt menetvonalon haladó oszlopok zavart 
keltenek a harcrendben, és végül: a nem pontosan kijelölt, beszabályozott, be· 
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táblázott és ismertetett utánszállítási útvonalak esetén bolyongás, eltévedés, éjjeJ 
180°-os ellenkező irányú menetek fordulhatnak elő, melyeknek kihatásait - gon
dolom - nem szükséges részletezni. 

4. A hadtápvezetés megszervezéséről 

Maga az akim eleve szójátéknak, vagy akár paradoxonnak is tűnhet, mivel 
a vezetés és tervezés látszlólagos rokon fogalom. Milyen problémákat takar ez 
a valóságban? Meg kell mondani - vezetni és szervezni nem teljesen ugyanaz. 
A vezetés megszervezésére feltétlenül szükség van, követeli az élet és nem 
csupán valami elméletben kitalált fogalomról van szó. 

Ugyanis a vezetésre alkalmas, felhasználható összes szervek és személyek 
tevékenységét hely, idő és feladat szerint kell meghatározni. A vezetésben ér
dekelt szolgálati személyek, törzsek, vezető szervek, feltételeket biztosító híradó 
és egyéb eszközök párhuzamos tevékenysége a vezetés operativitásának csökke
néséhez vezet. Ha megvizsgáljuk a hadtápvezetésben részt vevő szerveket é~ 
szinteket, látjuk, hogy ennek az apparátusnak bizonyos. lépcsőzetessége van. A2 
élén a HTPH áll, aki a parancsnokot képviseli, másféle feladata van az operatív 
csoportnak; a szűk értelemben vett hadtáptörzsnek; a hadtáp szolgálati ágak 
vezetőinek; a hadtáp vezetési pont állományának és ismét más feladatai a had
táp egységek és alegységek parancsnokainak. Ezeknek az összehangolt, egymást 
kiegészítő tevékenysége nagyon fontos dolog, enélkül nincs operativitás és olyan 
helyzettel találjuk magunkat szembe, hogy felelős beosztású parancsnokhelyet
tesek a nap döntő részét ide-oda utazgatással, oszlopaik élén való csorgással 
töltik el. Az elmélet és gyakorlat egységét vizsgáljuk, ezért idézzük ,fel, mit ha
tároztunk meg szabályzaitainkban, t.ananyagainkban a vezetés !követelményeiről. 

- A vezetés legyen szilárd - azaz az elhatározás szellemén alapuljon, ahhoz 
tartsa magát. A PK HTPH-nek, a törzsnek tehát minden inté2ikedésnek lciadá
sánál, meghozott elhatározásból kell kiindulni. 

- A vezetés legyen folyamatos - tehát megszakítás nélküli, minden pillanat
ban valósuljon meg. Mozgás, áttelepülés vagy csapás esetén is legyen olyan 
szerv, mely tájékozott és a vezetést át tudja venni. 

- Rugalmas, ami azt jelenti, hogy a változott helyzethez sürgősen alkal
mazkodjon. Ehhez azonban informáltság szükséges. A PK HTPH veszi és köz
vetlenül alkalmazza az információkat, törzsében azonban kell lenni olyan szer
vezetnek, amely azokat huzamosabb ideig és tartósan rögzíti. 

- A vezetés legyen operatív, azaz helyszíni beavatkozásra kész. Ez azt je
lenti, hogy a hadtápvezetésre hivatott személyek (HTPH, szolgálati ág vezetők 
stb.) nem ülhetnek a törzsbuszban a harc dinamikájának időszakában, mert meg 
kell jelenniük ott, ahol a biztosítási, ellátási tevékenység a legbonyolultabb, leg
intenzívebb. 

Ezért mégegyszer ki kell hangsúlyozni, a PK HTPH-e nem szállító oszlop 
parancsnok, nem ebben rejlik az alapvető felelőssége, hanem főleg a harc újjá~ 
szervezése időszakában a parancsnok, törzsfőnök közelében kell legyen, hogy 
belefollyon a vezetésbe. A harc legkritikusabb időszakában, különösen az alegy~ 
ség hadtápcik felzárkóztatása során meg kell jelennie az alárendekeknél, hogy 
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esetleg személyesen lépjen közbe. Ezen idő alatt is állandó és megszakítás nél
küli kapcsolatban kell lennie saját alegységével, saját törzsével, egyedül nem' 
mozoghat, rádió eszközt kell magával vinnie. 

A parancsnok hadtáphelyettes közvetlen szerve lehet (ahol kell) az opera
tív csoport, melynek alapvető feladata a parancsnoki elhatározáshoz szükséges 
adatszolgáltatás, ez meghatározza tevékenységének helyét is, időszakosan dol
goziik a harcá'1lásponton. Itt tevékenysége egyesül a PK HTPH ... ével és ezt 
követően még a ·hadtáptörzs felé úgynevezett összekötő csoport feladatát is el
láthatja. 

A szűk értelemben vett hadtáptörzs (törzsfőnök és beosztottai, egységeknél 
a tervező-szervező tiiszt, hadtáp vezetési pont ügyeletese) a vezetési ponton tar
tózkodik vagy mozog, de mindig ,szerves ikapcsolatb-an a hadtáp alegységek zömé
vel. Ez a törzs, mely a legstacionálisabb munkamódszerrel dolgozik, a HVP
hez kötött. Fő feladata az adatgyűjtés, feldolgozás, rögzítés és továbbítás. Le
hetetlen a vezetést elképzelni úgy, hogy a hadtápvezet:és törzse, a törzs.főriök 
vagy a vezetési pont ügyeletes tisztje ne törekedjen szüntelenül arra, hogy tájé
kozott legyen az elöljáró és az alárendeltek helyzetéről. A vezetés :folyamatos
sága nem tűri meg, hogy üres vagy hiányos térképek, hadműveleti naplók feküd
jenek a törzsbuszokban. Minden eszközzel, a szomszédok, az alárendeltek ki
faggatásával, vételező közegek kikérdezésével, a híradó eszközök alkalmazásával, 
futárok és összekötők kiküldésével egyaránt nyugtalanul törekedni kell a hely
zetre vonatkozó adatok beszerzésére. 

A szolgálatiág-főnökök alapvető feladata a harc dinamikájának időszaká
ban a következő (másnapi?) feladat közvetlen előkészítése, illetve a folyó fel
adat segítése. Nem szabad, hogy a szolgálatiág-főnökök törzsbuszban utazó, elő
kelő idegenek legyenek. Az adott ágazat kulcscsomópontjain a harc dinamiká
jának időszakában is jelen lkell lenniök. Az élelmezési szolgálatvezetőnek látni 
kell, hogy teljesedik be az ellátás, hogy készítik az alegységek elő a meleg élel
met. Az üzemnyag szolgálatvezetőnek ott kell lennie, ahol a járművek tömeges 
feltöltése történik. Az egészségügyi szolgálatvezetönek, vezetöorvosnak bizonyos 
időpontban a zászlólj és ezred segélyhelyek közelében kell tartózkodni és irá
nyítani, de nem végezni, tervezni kell a munkát. Ez a szolgálatiág-főnökök fő 
feladata. 

Kíséreljük meg egy egészen rövid táblázatban és egy egészen sematikus 
helyzetben egymástól elhatárolni, hogy a hadtápvezetés különböző szervei, mi
kor, hol és milyen tevékenységet végeznek. Önkényesen (és ismételten: sem2.
tikusan) a vezetés szervezését harde1adatokhoz, illetve a nap végéhez kötöttem. 
De e ,séma azért igyekszik kifejezni azt, hogy mit értünk a vezetés megszervezése 
alatt a híradás rendszerén, a hadtáp vezetési pont, a jelentési renden, néhány 
egyéb kérdésen kívül. 

Mint mondottam, nem észrevételeimet, hanem következtetéseimet igyekez
tem közölni. Négy alapvető kérdés: a zászlóalj hadtápok tevékenysége; az ezred 
hadtáp alegységek telepítése, csoportosítása; az utánszállítás közvetlen megszer
vezése; végül a vezetés rendjének kialakítása egyaránt azt a tapasztalatot nyúj
totta, hogy szabályzataink, elveink idöállóaJk, jók. A gya,korlatnak nem csupán 
az elmélet próbáját kell szolgálnia, hanem tükröznie, kifejeznie kell az elméle
tet, mert csak ez ad lehetőséget annak gazdagítására. 

(Táblázat a folyóirat végén található.) 
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