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Hadműveleti hadtáp a szárazföldi csapatok 
korszerű hadműveletében 

(Fordítás) 

Rövid történeti áttekintés 

A háborúk és a hadművészet történeti:ben folyamatosan tanulmányozzák 
azokat a törvényszerűségeket, amelyek a reguláris hadsereg állandó függését 
jelentik az anyagi-technikai biztosítástól. A hadsereg nem képes teljesíteni funk
cióját békében és különösen háborúban. ha nincs az összes szükséges anyaggal 
ellátva. A hadsereg szükségleteinek kielégítése a termelő erők fejlődésétől, a 
termelési viszonyok jellegétől, az állam politikájától, valamint a szociális-gazda
ság színvonalától függ. Pontosan ezt bizonyítják a hadtörténelem adatai és a na
gyobb háborúk tapasztalatai. A XX. század kezdetén nyilvánvalóvá válik, hogy 
nemcsak a háborúk, hanem egyes hadműveletek kimenetele is a jól szerve
zett hadtápbiztosítástól függ. Az események objektív fejlődése szükségessé tette, 
hogy hadműveleti szinten is rendelkezzenek hadtáp szervekkel és eszközökkel. 
Az I. VH-ban például az orosz frontok és hadseregek megalakításával egy
időben kijelölték a hadtápbiztosításhoz szükséges erőket és eszközöket is. A had
tápbiztosítás rendszerében tehát megszületett a hadműveleti tagozat. 

A Szovjet Fegyveres Erők hadművelti hadtápja a polgárháborúban szü
letett meg. A Vörös Hadsereg szárazföldi csapatainak szervezése hasonlítoct, 
különösen az első időszakban a cári hadsereg felépítéséhez, a gazdasági viszo
nyok is kedvezőtlenek voltak az I. VH miatt, a hadműveleti hadtáp mégis 
fejlődött. Ennek forrása a Vörös Hadsereg és hadtápja építésének lényegesen új 
alapjai volt. A hadműveleti hadtáp fejlesztésében és működésé6en elsőként kap 
igen fontos jelentőséget az össznépi támogatás, a hadsereg és a nép egysége, 
a kommunista párt vezető szerepe, valamint a döntő terep szakaszokon összpon · 
tosított erők és eszközök szigorúan központosított és gazdaságos felhasználása. 

A polgárháborúban szerzett tapasztalatok felhasználása az elméletben és 
a gyakorlatban, valamint a fejlődő szocialista gazdaság és hadügy lehetővé tet
ték békés időszakban is az ország anyagi bázisának kiszélesítését és a fegyv::
res erők hadtápbiztosítása elméletének és gyakorlatának fejlődését. A párt és 
a kormány állandóan szem előtt tartva Lenin azon utasítását, hogy a háború 
megvívásához jól megszervezett, erős hadtáp szükséges, mindent megtett a had
táp erősítése és fejlesztése érdekében. 
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A polgárháború tapasztalatait és a hadtudomány várható fejlődését figye
lembe véve M. V. Frunze, a kiváló had~zér kijelentette: ,,nagyobb hadmű
veletek sikeres megvívása a hadtáp gondos, számvetésekcn alapuló megszerve
zése, a csapatok jó élelmezése, valamint a pontos számvetéseken alapuló után
és hátraszállítások nélkül nem lehetséges" ... A későbbiekben ezen kövctkezre
tés mély értelmét megerősítette a hadsereg és a flotta gyakorlata is. 

A hadtáp jelentősége az összes tagozaton már a Nagy Honvédő Háború 
első hadműveleteiben megmutatkozott. A Nagy Honvédő Háború nagy feladatok 
elé állította a hadtápbiztosítás egész rendszerét, és jelentősen hozzájárult annak 
fejlődéséhez. A Szovjet Fegyveres Erők hadműveleti hadtápjának elmélete és 
gyakorlata a háború éveiben tökéletesedett, fejlődött és minden viszonylatban 
a világ -elsői közé emelkedett. Abban az időbf:n a ··hadtáp ·am~ICtC ___ f:s gyakor-
lata oly korszerűvé vált, hogy egyes tételei még ma is ~rvénycsck. 

A Szovjetunió története azon hősies időszakában az SZKP KB-a és az 
Allami Védelmi Bizottság éberen ügyelt a hadtáp helyzetére és szükség esetén 
időben meghozta döntéseit a hadtáp tökéletesítésére. A főparancsnokság uta~í
tására már a háború kezdetén teljesen új hadtáp vezető szerveket hoztak létre. 
Az adott év (1941) második felében minden szinten teljesen átszervezték a 
hadtápot. Frontoknál és a hadseregeknél a korszerű háborúnak megfelelő mo1-
gékony hadtápegységeket és alegységeket létesítettek. Későbbiekben a szerzett 
tapasztalatok arányában korszerűsödött a hadtáp is. A hadtáp fejlődésében 
jelentős előrelépés volt a hadtáp törzsek megalakítása 1942-ben az összes had
műveleti magasabbegységnél. Végül a hadműveleti hadtáp a seregtestek clszd-
kíthatatlan részévé vált. \ 

A háború utáni időszakban a hadműveleti hadtáp a Nagy Honvédő Há
ború, a végrehajtott gyakorlatok, a mindennapi élet tapasztalatai és az erősödő 
szocialista gazdaság figyelembevételével fejlődött. 

A hadműveleti hadtáp feladatai és szervezése 

A hadműveleti hadtáp összetétele, lehetősége és alkalmazásának módszerei 
elsősorban az adott seregtest állományától és a hadművelet jellegétől, körül
ményeitől függ. A hadtáp feladata és működésének módja a haditechnika fej
lődésének és a hadműveletekben történt változásoknak megfelelöen müaosul. 
· · -A-hadtáp feladata elvileg a korszerű hadműveletekben is a csapatok to
lyamatos anyagi, technikai és egészségügyi biztosítása, a feladatok jellege, na_gy
sága és végrehajtásuk módja azonban az új fegyverek rendszeresítéséE:ek és ,1 

hadműveletek megvívásában várh_at~ _yáltozások ar}if!EÍban jelentősen módosul. 
A feladatok jelentősen megnövekedtek és sokkal bonyolultabbak lettek. 

A hadműveleti helyzet várható gyakori és éles változása miatt jelentiis 
változások várhatók a készletekben és a szükségletekben is. Ezzel indokolható 
a készletek létrehozása az összes hadtáptagozatban, valamint rakéta-atomfegy
vcrektől jól védett raktárhálózat létesítése a hadműveleti hadtápban. 

Az amerikai....__ angol és nyugatnémet hadseregekben is rendelkeznek hasonló 
anyagi házísOK.kal, amelyekben a bcmozgósított haderő 30-90 napra elegendő 
készletét tárolják. :\ 

A hadműveleti hadtáp egyik legnehezebb feladata lőszer, üzemanyag ls 
egyéb anyagi eszközök folyamatos feltöltése. A csapatok gépesítése, korszerű 
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fegyverek rendszeresítése, valamint a hadműveletek intenzítása miatt a csapa
tok anyagi szükséglete jelentősen megnőtt. Nyugati sajtó adatai alapján kor
szerű hadműveletben egy __ katonára eső várható fogyasztás 45 kg lesz (a II. 
VH-ban 16 kg volt),. a vietn~mi háborúban ~ amerikcli kat(!nára eső naei 
fogyasztás 35 ke volt -

A legnagyobb mértékben az üzemanyag felhasználás nőtt. Az amerikai 
csapatok üzemanyag-fogyasztása a vietnami háborúban az összanyag-felhaszná
lás 70°/o volt (II. VH-ban ez 38°/o-kot tett ki). Nyugatnémet számvetések sze
rint az anyagi készleteknek 60°/o-a már most is üzemanyag. Ezt a hatalmas 
mennyiséget az egy katonára jutó 40 LE-nyi technika indokolja. 

A csapatok anyagi biztosítását még inkább bonyolultabbá teszi a sok 
anyagféleség. A vietnami amerikai csapatoknak 1967-ben 20 OOO fajta cikket 
szállítottak. -

Az anyagi biztosítás feladatainak nagysága és sokfélesége új követelmények 
elé állítja a szállítást. Ma már egyetlen szállító nem képes egyedül megoldani 
a feladatokat. Az összes szinten egységes szállítási rendszer szükséges fentről 

lefelé. Ennek megfelelően minden hadseregben rendszabályokat foganatosítottak 
az összes szállítási nem komplex alkalmazására. Különösen a légi és a cső
vezetékes szállítás fejlődött. 

Néhány szót a hadműveletek egészségügyi biztosításáról. Az egészségügyi 
szolgálat feladatai a katonák egészségének megóvása és erősítése, részvétel 
a tömegpusztító fegyverek elleni védelemben, valamint a sebesültek egészség
ügyi segélyben való részesítése és gyógyítása mielőbbi szolgálatképességük helyre
állítása céljából. Emlékeztetőként érdemes megjegyezni, hogy a Nagy Honvédő 
Háborúban az egészségügyi szolgálat önfeláldozó munkájának eredményeként 
a sebesültek 72°/o-a, a betegeknek pedig 93°/o-a ismét szolgálatképes lett. 

Természetesen az egészségügyi szolgálat feladatai atomfegyverek alkalma
zásának viszonyai között sokkal szélesebbek és bonyolultabbak. Tömeges sérü
lések keletkezése várható, a sebesültek többsége pedig kombinált sérült lesz. Ez 
nehéz és bonyolult feladatok elé állítja az egészségügyi szolgálatot. 

A szárazföldi csapatok teljes gépesítése miatt a technikai biztosításnak is 
sokkal több és bonyolultabb feladatot kell megoldania. A mai harci technika, 
automata irányitási rendszerek helyes üzemeltetésével, kiszolgálásával és ja ví
tásával kapcsolatos feladatokat össze sem lehet hasonlítani az elmúlt háborúk 
hasonló feladataival. 

A hadtápbiztosítás feladatainak változása, növekedése, a végrehajtás körül
ményeinek bonyolultabbá válása, valamint a hadműveletek egyre nagyobb füg
gése a hadtáp lehetőségeitől a harcászati és hadműveleti hadtáp szervezetén.:!k, 
működésének és technikai ellátásának további tökéletesítését igényelték. Az el
múlt 10-15 éVben az új fegyverek rendszeresítésének és a csapatok gépesíté
sének arányában a külföldi hadseregekben átszervezték a hadtápot is. Új had
tápegységeket és intézeteket hoztak létre a rakétacsapatok technikai biztosítá
sára, a tömeges sérültek ellátására, valamint hatékonyabb és mozgékonyabb 
javító-vontató eszközöket rendszeresítettek. Különös figyelmet fordítottak a had
táp és vezetése fokozott védelmének tökéletesítésére. Az amerikai hadseregben 
a II. VH után többször átszervezték a hadtápot, a nyugatnémet hadseregben 
jelenleg egységes hadtápot hoznak létre az elvonuló és a hátországvédclmi csa
patok részére. 
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Komoly feladatokat oldottunk meg a szovjet hadtáp tökéletesítése érde
kében is. A párt és a kormány fáradhatatlanul gondoskodik a hadsereg harc
készültségéről és erejének fejlesztéséről. Az általános fejlesztési adatokon belül 
megfelelő figyelmet fordítanak a hadmüveleti hadtáp fejlesztésére és tökélete
sítésére is. 

A korszerű hadműveleti hadtáp különböző profilú hadtápegységekkel (gép
kocsi szállító, vasúti, közúti, csővezetékes, repülőműszaki, repülőtérkiszolgáló 

stb.) rendezik. Összefoglalásként megállapítható, hogy a Szovjet Fegyveres 
Erők hadműveleti hadtápjának szervezete és technikai ellátása megfelel a harc
készültség, a manőverezés és a mozgékonyság, a túllépés és a rugalmasság, 
valamint a korsozerű hadművelet követelményeinek. Most röviden vizsgáljuk 
meg a hadtáp szakcsapatok állományát és rendeltetését. 

Az ellátó egységek és intézetek feladata a csapatok ellátása lőszerrel, 
üzemanyaggal, élelemmel, vegyivédelmi anyaggal, ruházati anyaggal és felsze
reléssel stb. Itt meg kell emelíteni, hogy a szárazföldi csapatok hadműveleti 
hadtápja a fenti anyagokkal más haderőnemek magasabbegységeit is ellátja, ha 
azok a seregtest sávjában tevékenykednek. Az ellátás alapvető eszközét azok 
a bázisok, anyagi alapok képezik, amelyek alárendeltségében raktárak, szállító 
és más ellátó, kiszolgáló egységek tartoznak. A korszerű anyagi alapokat a 
magas manőverezési lehetőség, a mozgékonyság, a rugalmasság és a túlélési 
lehetőség jellemzi. 

Vasúti, közúti, szállító és csővezetékes csapatok különösen erősen fejlődtek 
a háború után. E csapatok technikai felszereltsége és szervezése lehetővé teszi 
az utak helyreállítását és kiszolgálást, valamint az után- és hátraszállítások 
végrehajtását olyan ütemben és mértékben, mint ahogy azt a korszerű hadmű
veletek megkövetelik. Az utóbbi időben igen erősen fejlődött a légi szállítás. 
A korszerű szállító repülőgépek és helikopterek képesek csapatokat, nehéz tech
nikát és egyéb anyagot nagy távolságra elszállítani. A szállító légierő önálló 
repülőnem lett. 

A technikai biztosítást végrehajtó egységek, intézetek és vállalatok külö
nösen fontos feladatot látnak el a csapatok harckészültségének és mozgékony
ságának biztosítása érdekében. Ezeket a csapatokat nagy teljesítményű techni
kával látták el, képesek gyorsan szétbontakozni és a hadműveleti helyzetnek 
megfelelően manőverezni. Ez lehetővé teszi a fegyverzet és más haditecnhika 
hatékony kiszolgálását, hátravontatását és javítását a hadszíntér teljes mély
ségében. 

A hadműveleti hadtápban az egészségügyi egységek és intézetek rendelkez
nek a iegnagyobb létszámmal. A fegyverek hatékonyságának növelésével egy
időben fokozatosan tökéletesítették a betegségek megelőzésének, a betegek és 
sebesültek gyógyításának a módsz~reit is. Ugyancsak tökéletesítették a sebesül
tek egészségügyi segélybe való részesítését és jelentősen kiszélesítették a szako
sított orvosi ellátást is. Az egészségügyi kiürítés területén is jelentős fejlődés 
tapasztalható. 

A csapatok hadtápbiztosításának megszervezése hadműveletben 

A hadművelet egyre nagyobb függése a teljes és folyamatos hadtápbizto
sítástól, a jól előkészített és megszervezett közúti biztosítástól és szállítástól, 
valamint a hadtáp erői és eszközei megóvása, túlélése érdekében foganatosi-
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tott őrzés-védelmi rendszabályoktól fokozott követelményeket támaszt a hadtáp 
megszervezésével szemben. 

Gyakorlati tapasztalatok bizonyítják, hogy a hadtáp jó megszervezése nél
kül, még ha meg is van minden a csapatok teljes ellátásához, dc a készletek, 
intézetek, a szállító eszközök stb. nem ott találhatók ahol azokra legnagyobb 
szükség van, a rakéta-atomháborúban a hadműveletek sikerét komolyan veszé· 
lyezteti. 

Ma az összes külföldi hadseregekben komoly kutatásokat folytatnak a had
táp megszervezésének jobb kialakítása érdekében. Új alkalmazási elveket dol
goznak ki, módosítják a hadtáp szervezését és új utakat keresnek a hadtáp 
megóvása biztosításának érdekében. 

Maga a hadtápbiztosítás megszervezése szerves része bármilyen hadmű
velet előkészítésének és hadműveleti biztosításának. Mai nézetek szerint a had
tápbiztosítás megszervezése magában foglalja a tervezést, a hadtáp felkészí
tését, a hadtáp időbeni átállítását béke állapotról háborús állapotra, valamint 
a folyamatos anyagi, technikai, egészségügyi biztosítás, szállítás és kiszogálás 
feltételeinek a megteremtését a hadműveletek idejére. A fentiekhez sorolható 
még a hadtáp megóvása, túlélése céljából mind békében, mind háborúban 
foganatosított rendszabályok is. 

A szovjet hadtáp hatalmas tapasztalatokra tett szert a Nagy Honvédő 
Háború éveiben. Sikeresen végrehajtotta a csapatok hadtápbiztosítását kezdet
ben védelemben, majd támadásban, később pedig a felszabadított területeken. 
Ebben az időszakban szerzett tapasztalatok tanulmányozására komoly figyel
met ke11 fordítani, hisz egyre kevesebb azok száma, akik személyes tapasztala
tokkal rendelkeznek. 

A szovjet hadtudomány és gyakorlat kritikusan átértékeli ezeket a tapasz
talatokat, és azokat a mai követelményeknek megfelelően módosítja. Ezzel 
indokolható, hogy a hadtápbiztosítás rendszere megfelel a korszerű követel
ményeknek. A hadtápbiztosítás megszervezésének kidolgozott elvei összhang
ban vannak a Szovjet Hadsereg fejlesztésével, a népgazdaság jellegével és szint
jével. 

Tervszerűség közvetlenül a Szocialista tervgazdaságból következik. Ez elv 
szigorú betartásával garantálhatjuk az ellátás folyamatosságát a hadtáp összes 
tagozatában, valamint megteremtjük a hadtáp ritmikus munkájának feltételeit 
a hadművelet előkészítése és végrehajtása idején. 

A gazdaságosság fontosságát a polgárháború és a Nagy Honvédő Háború 
tapasztalatai igazolják. Ezen elv betartása csökkenti a hadtáp feladatainak nagy
ságát, és nemcsak a készletek takarékos felhasználását, hanem a hadtápcsapatok 
hatékony felhasználását is megköveteli. 

A csapatok harckészültségi szintjének megfelelő magas hadtáp készenlét a 
párt és kormány azon követelményén alapszik, hogy a fegyveres erők állandóan 
legyenek készen a haza védelmére. A hadtáp készenléte nélkül nem lehet meg
oldani a magas harckészültségű csapatok kiképzésének és hadműveleteinek 
hadtáp biztosítását. 

Az elöljáró felelős az alárendeltek mindennemű szükségletének időbeni 
kielégítéséért elv a szovjet hadművészet azon alapvető tételéből fakad, amely 
szerint az a parancsnok felelős megfelelő anyagi bázis létrehozásáért, aki a harc
feladatot megszabja. Ebből az elvből kiindulva a fegyveres erők minden szintjén 
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megfelelő hadtáp szervekkel és készletekkel kell rendelkezni. Ez lehetővé teszi 
a parancsnokoknak, hogy az általuk megszabott feladatoknak megfelelően bizto
sítsák az alárendeltek ellátását, a hadtáp erőit és eszközeit átcsoportosítsák, tar
talékot képezzenek és manővert hajtsanak végre a kialakult helyzetnek meg
felelően. 

Az az elv, hogy a hadtápbiztosítás megszervezése legyen összhangban a had
művelet jellegével és a csapatok harcfeladatával a hadműveleti hadtáp felépí
tésében rugalmasságot, a hadtápegységektől és intézetektől mozgékonyságot 
és manőverező képességet, valamint a harcfeladatnak megfelelő mennyiségű és 
összetételű hadtápcgységet igényel. 

A hadtáp megóvásának, túlélőképességének elve különösen erőteljes hang
súlyt kapott a rakéta-atomfegyverek megjelenése óta. Tömegpusztító fegyverek
kel vívott hadműveletekben soha nem látott mértékben megnőtt a hadművelet 
függése a hadtáp szilárd és folyamatos munkájától. A hadtáp ma már nemcsak 
ellátja a csapatokat mindennemű anyaggal, hanem részt vesz a csapatok tömeg
pusztító fegyverek elleni védelmében, az atomcsapások következményeinek a 
felszámolásában és számos olyan feladatot old meg, amely elősegíti a csapatok 
állandó harckészültségét és tartós önállóságát. 

A fent említett elveket figyelembe veszik a hadtápbiztosítás megszervezé
sénél. Ezek azonban nem állandóak, a haditechnika, a csapatok szervezése és a 
harceljárás változásaitól függően változnak. 

Ismeretes, hogy a fegyverek zömét 10-12 év alatt teljesen lecserélik, sőt 

egyeseket már 5-7 év múlva. Ebből következik, hogy a csapatok szervezése, 
harcászata és a hadművészet rendkívül dinamikusan változik. Logikus, hogy a 
hadművészet fontos részét képező hadtáp is állandóan fejlődik. Természetesen 
a hadtáp erőinek és eszközeinek a fejlesztéséhez, a hadtáp megszervezésének 
tökéletesítéséhez széles körű tudományos kutatás szükséges. Ennek a tudomá
nyos kutatásnak pedig olyan mélyre ható tudományos prognózison kell alapulnia, 
amely figyelembe veszi a tudományos.-technikai haladás perspektíváit, a nép
gazdaság fejlődését és a technikai haladást. Az ily módon történő fejlesztést 
az indokolja, hogy a korszerű hadműveletek sikere nagymértékben függ a had
táp lehetőségeitől és a hadtápbiztosítás helyes megszervezésétől. 

Befejezésül ismételten hangsúlyozni kell, hogy a parancsnokoknak, a törzs
tiszteknek és a fegyvernemi főnököknek jól kell ismerniük a hadtáp megszer
vezésének alapjait, a hadtáptiszteknek pedig mesterien kell ismerniük a hadtáp 
erői és eszközei hatékony felhasználásának módszereit és azok megbízható ve
zetését. 
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