
A hadtápvezetés néhány kérdése 

(Fordítás) 

Pártunk a népgazdaság szervezésével és irányításával kapcsolatos kérdéseket 
mindig kiemelten kezelte. Lenin nem egyszer hangsúlyozta, hogy a szocialista 
társadalom irányítása az emberi nagy kollektívákon belül a legbonyolultabb 
terület és azt mindig tudományos alapon kell végezni. ,,Minden irányító mun
ka - mondotta - kiemelt sajátosságokat követel. ... Hogy vezethessünk, az 
szükséges, hogy a vezető illetékes legyen, teljesen és pontosan ismerje a termelő 
munka feltételeit, ismernie kell a termelési folyamat technológiáját és műszaki 
apparátusát a legkorszerűbb szinten és megfelelő tudományos műveltséggel kell 
rendelkezzen.'' 

Korszerű követelmények között nagymértékben megnőtt a vezetés jelentő

sége. Az SZKP XXIV. kongresszusának határozatai kimondják, hogy a kom
munizmus anyagi-technikai bázisának létrehozása, a kommunista társadalom 
emberének formálása nagymértékben függ a népgazdaság irányításának tudo
mányos szintű szervezcttségétől. 

Lenin tanításait követve, pártunk a vezetés tudományos színvonalának és 
helyes stilusának vonatkozásában számos eredeti példával szolgált a különböző 
országos szintű problémák megoldása folyamán. Jól ismertek azok a rendszabá· 
lyok és döntések, melyeket az SZKP KB hozott a vezetés tudományos szintű, 

gyökeres átalakításával kapcsolatban, hazánk társadalmi életének valamennyi 
jelentős területén. A harc korszerű eszközeinek alkalmazása a hadügy területén 
a csapatok vezetésének kiemelt szerepet kölcsönöz. A harci-technika sokoldalú 
fejlesztése, ezen eszközök harci képességének folyamatos növekedése, bővülése, 
a felhasznált anyagi eszközök mennyiségi növekedése és a harc egyre újabb 
tszközeinek megjelenése a parancsnokoktól és törzsektől új módszereket, a csa· 
patvezetés operativitásának növelését követelik meg. 

A csapathadtáp vezetése a csapatvezetés szerves részét képezi és az összes 
hadtáp egységek, alegységek azon tevékenységének folyamatos irányításában rej
lik, mely tevékenységek a csapatok minden körülmények közepette megvaló
suló teljes és időbeni hadtápbiztosítására irányulnak. 

Határozottan, szervezetten vezetni a hadtápot - elsősorban annyit jelent, 
mint fentartani a hadtáp személyi állomány magas politikai, erkölcsi állapotát 
és a hadtáp állandó harckészültségét - a csapatok mindenoldalú és szünet nél
küli biztosítása érdekében; időben meghozni az elhatározást, feladatot állítani 
és eljuttatni az alárendeltckhez. A hadtáp vezetése ezen kívül magába foglalja 
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a hadtápalcgységek gondos felkészítését a soron következő feladatokra; arra 
való alkalmassá tételüket, mindenoldalú biztosításukat, ellátásukat; a hadtáp
alegységek tevékenységében jelentkező együttműködés megszervezését és fenn
tartását; a feladatok végrehajtásának ellenőrzését és az alárendelteknek történő 
segítségnyújtást. 

A hadtáp vezetés fentiekben konkrétan meghatározott tartalma - mint lát
juk - a különböző és bonyolult rendszabályok jelentős mennyiségét foglalja ma
gába. Közöttük is elsősorban jelentkeznek azok, melyek biztosítják a hadtáp 
szolgálati ágak, egységek és alegységek minden helyzetben és időben való ké
szenlétét a feladatok végrehajtására. 

Abban az időszakban amikor az adott csapatkötelék a harcfeladatot kézhez 
veszi, a hadtápvezetés alapvetően arra irányul, hogy tisztázzák a feladatot; 
gyűjtsék, tanulmányozzák és értékeljéK. a helyzetre vonatkozó adatokat; segít
sék a PK HTP elhatározásának kialakítását; továbbítsák az elhatározás lénye
gét a végrehajtókhoz; megtervezzék a hadtápbiztosítást mind a felkészítés, mind 
a harc dinamikájának időszakára; eljuttassák a feladatokat a hadtápalegységek
hez; felkészítsék őket arra a tevékenységre, melyet a harc folyamán végezniök 
kell; ellenőrizzék a megszabott rendszabályok végrehajtását; telepítsék és mű
ködtessék a hadtáp vezetési pontot és megszervezzék az összeköttetést az alíi
rendelt hadtápalcgysCgck parancsnokaival. 

A harc alatt a hadtápvezetés irányai nem változnak. Ekkor a hadtápveze
tés fő tartalma a harc és hadtáphelyzetre vonatkozó adatok gyűjtése, tanulmá
nyozása, elemzése; a korábban hozott elhatározások pontosítása, illetve a hely
zetben bekövetkezett jelentős változás esetén új, a megváltozott körülmények
hez új elhatározás meghozatala; az új feladatnak a felhasználókig való eljutta
tása; a feladat végrehajtás folyamatában való ellenőrzése; a csapatok hadtáp
biztosításának operatív irányítása, a hadtáp vezetési pont áttelepítése; a hadtáp 
híradás, őrzés-védelem, tömegpusztító fegyverek elleni védelem folyamatos szer
vezése és újjászervezése; valamint a működő képesség helyreállítása és a követ
kezmények felszámolása az ellenség csapásai esetén. 

A csapatok vezetésének alapja - mint ismeretes - a parancsnok elhatáro
zása. Ez a megállapítás teljes mértékben adaptálható a hadtápvezetésre is. A 
hadtáp szolgálati ágak és hadtápalegységek hadtápbiztosításra irányuló minden 
tevékenysége a parancsnok elhatározásához igazodik. Ezért magabiztosan kije
lenthetjük, hogy a parancsnoknak a hadtáp vezetése iránti készsége, tudása je
lentős mértékben befolyásolja a csapatok hadtápbiztosításának sikerességét 
a mindennapi béketevékenység viszonyai között csak ~gy, mint harcban. 

Nálunk, katonai körzetünkben igen sok az olyan parancsnok aki igen jól, 
helyesen, céltudatosan vezeti hadtápját. Az egyik egység parancsnoka folyama
tos gondot fordít arra, hogy a hadtápalegységek felkészüljenek a reájuk háruló 
feladatok végrehajtására. Ez a parancsnok az elmúlt harcászati gyakorlaton 
konkrét feladatot szabott hadtáphelyettesének és a szolgálatiág-vezetőknek, a 
hadtápra vonatkozóan megalapozott elhatározást hozott, törzsén keresztül rend
szeresen tájékoztatta a hadtáphelyettesét a kialakult harcászati helyzetről és el· 
lenőrizte, figyelemmel kísérte a hadtápalegységeknél folyó munkát. A harc 
tervezése során megvizsgálta és értékelte a technikai üzemanyag feltöltéséhez, a 
személyi állomány meleg élelemmel való ellátásához szükséges időt és ezt figye
lembe vette az összfegyvernemi elhatározás megalkotásánál. Ez a parancsnok 
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nem csupán ellenőrizte a kiadott intézkedések végrehajtását, hanem közvetlen 
gyakorlati segitséget is nyújtott a hadtáptiszteknek munkájukhoz. 

A legutóbbi harcászati gyakorlaton ez a parancsnok az egyik hadtápalegy
séggel gyakoroltatta a vegyi sugárfelderítés végrehajtását, a hadtáp őrzésének
védelmének, tömegpusztító fegyverek elleni védelmének kérdéseit, de nem feled
kezett meg ezen kívül, hogy a rakodó-átrakodó munka szervezettségét is fejlesz
sze, gyakoroltatta a tömeges anyagátrakás-anyagátadás végrehajtását. Az egyik 
harcászati gyakorlaton olyan helyzetet alakított ki, hogy a gépkocsi szállító 
alegység nem volt képes a lőszer utánszállítást a megadott időben végrehajtani. 
Ekkor az egységparancsnok a harcoló alegységektől gépkocsi szállítóeszközöket 
jelölt ki a hadtáp részére és így a szükséges készletek az elrendelt időben meg
alakításra kerültek. 

Kezdeményezően tevékenykedett a gyakorlaton a PK HTPH-e is. Igen 
nagy energiát fejtett ki az előkészítő időszakban az alegységek hadtápbiztosí
tásának megszervezése terén, operatívan dolgozta ki a hadtápvezetési okmá
nyokat, rövid időn belül eljuttatta azokat közvetlenül a felhasználókhoz és rend
szeres feladatokat állított alárendeltjei felé. A gyakorlat folyamatában rendsze
resen ellenőrizte az alárendeltek tevékenységét, követte a harcászati helyzet vál
tozásait, rendszeresen jelentést tett a parancsnoknak és tájékoztatta a törzsfőnö
köt a hadtáp állapotáról. Az alárendelt hadtáp alegységek feszes irányítása érde
kében rugalmasan, alkotó módon használta fel intézkedéseinek továbbítására a 
híradó eszközök lehetőségeit és így biztosította a megszakítás nélküli vezetést. 

Magától érthetődik, hogy ebben az egységben a hadtápbiztosítás összes kér
déseit valamennyi gyakorlaton sikeresen oldották meg. Az alegységek időben 
ellátásra kerültek az anyagi eszközök valamennyi fajtájából, szervezetten folyt 
a technika üzemanyag - utántöltése a meghatározott készletszintekre, a személyi 
állomány rendben megkapta az étkezéseket, tehát a hadtápalegységek teljes ter
jedelemben végrehajtották a harcoló alegységek minden szükséges anyaggal és 
ellátmánnyal való biztosítását - harc sikeres végrehajtása érdekében. 

Sajnálatos, hogy vannak olyan önálló csapatparancsnokok, HTPH-ek akik 
nem fordítanak kellő gondot a hadtáp irányítására, nem biztosítják minden 
esetben a hadtápvczetés folyamatosságát és ez a helyzet időnként hiányossága~ 
kat, mulasztásokat eredményez a harcászati gyakorlatokon résztvevő alegységek 
hadtápbiztosításában. 

A „N" -i egység parancsnoka az egyik ilyen gyakorlaton nem tanúsított 
kellő felelősséget a hadtápvezetés folyamatosságának biztosíta terén. A harcra 
vonatkozó elhatározásának kihirdetésekor nem adott határozott utasításokat a 
hadtápra vonatkozóan, a gyakorlat folyamatában kevés információt igényelt a 
hadtápalegységek helyzetét illetően. A harc tervezése során kijelölte ugyan a 
harckocsik hajtóanyaggal való feltöltésének körletét, de a támadás alatt a hely
zet élesen megváltozott és a harci alegységek egy másik körletben gyülekeztek. 
A gépkocsi szállító alegység parancsnoka e változásról nem értesült és az üzem
anyag-készletekkel a részére korábban meghatározott feltöltési körletbe érkezett 
be. A PK HTPH-e nem volt képes a gépkocsi szállító alegység parancsnoka 
részére időben módosító intézkedést kiadni, mert nem rendelkezett irányába 
megbízható összeköttetéssel. E helyzetnek az volt a következménye, hogy a harc
kocsik a meghatározott időre hajtóanyaggal nem lettek feltöltve. Valóságos hely
zetben ez a tény a harcfeladat végrehajtásának kudarcához vezethetett volna. 
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Ebben az egységben a harcászati gyakorlatokon gyakorta előfordul, hogy 
késve osztják ki a személyi állomány részére a meleg ételt, csupán azért, mert 
az alegység parancsnokok nem adnak pontos, megfelelő parancsokat az étel
kiosztás helyére, rendjére és idejére vonatkozóan és nem ellenőrzik azt. Termé
szetes, hogy ebben a kialakult állapotban benn rejlik a PK HTPH megfelelő 
felelőssége is, mert nem tanúsít kellő kezdeményezést és állhatatosságot e fontos 
feladat végrehajtásának megszervezésében. 

Ennél az egységnél a szolgálatiág-vezetők nincsenek kellően felkészülve 
arra, hogy a különböző hadtápokmányokat rövid időn belül dolgozzák ki. Ez a 
helyzet időnként kedvezőtlenül befolyásolja a harcoló alegységek hadtápbizto
sítását is. 

E két felsorolt példa jellemzően bizonyítja, igazolja, hogy milyen jelentős 
szerepe van a vezetésnek a csapatok hadtápbiztosításában, milyen fontos a PK 
HTPH-ek és általában a tisztek viszonya a vezetés kérdéséhez. Gondolom a 
példákhoz e vonatkozásban semmiféle kommentár nem szükséges. 

Az eddigiekben a hadtápvezetés néhány kérdését az összfegyvernemi csa
patok, alegységek vonatkozásában tekintettük át. A komplex hadtápbiztosítás 
területén azonban sajátos szakfeladatokat oldanak meg a gépkocsi szállító, köz
úti, csővezeték-építő, egészségügyi és más hadtápegységek és alegységek s ezek 
közül valamennyinek megvannak a jellemző sajátosságai a vezetés vonatkozá
sában is. 

Vegyük példának az egyik önálló gépkocsi szállító zászlóaljat. Ez az alegy
ség nemrégiben a harcoló csapatokkal együttműködve harcászati gyakorlaton 
vett részt és igen magas, jó értékelést kapott. Ebben az eredményben jelentős 
szerepet játszott az alegység feszes vezetettsége a zászlóaljparancsnok és törzse 
részéről. 

Az utánszállításra vonatkozó parancs átvételekor a zászlóaljparancsnok rö
vid időn belül elhatározásra jutott és haladéktalanul továbbította a feladatokat 
az alegységekhez. A törzs a törzsfőnökkel az élen ezzel egy időben formába 
öntötte a parancsnok elhatározását, továb-bította azt a felhasználókhoz, megszer
vezte a végrehajtás ellenőrzését. Ezen a gyakorlaton sajátos bonyolultságot ered
ményezett a vezetés megszervezésében az a körülmény, hogy a szállítási felada
tokat nagy távolságra kellett megoldani. Ennek következtében a parancsnok 
arra kényszerült, hogy a részére rendszeresített, szervezetszerű állományába tar
tozó híradó eszközökön kívül igénybe vegye a katonai gépkocsi utakon települt 
közúti komendáns alegységek híradó eszközeit, valamint az anyagfeladók (elöl
járó ellátási szakaszok) és az anyagfogadók (alárendelt ellátási szakaszok) kö
zötti összeköttetéseket is. 

Így a parancsnok mindig ismerte a helyzetet, alegységeinek állapotát, a 
feladatok végrehajtottságának helyzetét és lehetősége nyílt az operatív beavat
kozásra akkor, ha valami jelentős változás következett be. Ilyenkor új feladatot 
volt képes állítani az alegységparancsnokok elé. Amikor a körülmények megkö
vetelték, az alegységparancsnokok, oszlopparancsnokok pontosan és egyértelmfien 
vezették saját alegységeiket a járművek rakodásra való kiállításához, az oszlop
képzés során, a terhek szállítása idején és a csapatok részére történő anyagát
adás időszakában. Mindez azt eredményezte, hogy a szállító egység teljes siker
rel hajtotta végre a részére megszabott feladatokat. 

A közúti komendáns alegységekben a vezetés s3Játossága abban rejlik, hogy 
az alárendeltek jelentős mértékben eltávolodnak a törzstől és kis csoportokban 
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települnek. Ez olyan körülményt teremt, hogy az alegységek szervezetszerű rá· 
dió eszközein kívül kiterjedten szükség van a vezetékes összeköttetés, mozgó 
híradó eeszközök és a személyes érintkezési módszer alkalmazáásra is. Az egyik 
lefolytatott gyakorlaton nagyon pontosan és sikeresen tevékenykedett a közúti 
komendáns alegység. Folyamatosan biztosította a forgalom határozott és pontos 
szabályozását, a gépkocsi oszlopok megadott időben való átengedését a katonai 
gépkocsi úton. A részére megszabott feladat sikeres végrehajtását nagymérték
ben elősegítette a vezetés feszes megszervezését. 

Az egészségügyi és más hadtápegységek és alegységek feszes vezetésének 
biztosítása érdekében - mint ezt tapasztaltuk - széleskörűen alkalmazták a 
gyakorlatokon az összekötte'tés mozgó eszközeit, a parancsnok személyes érint
kezését az alárendeltekkel. Az összes híradó eszközök komplex felhasználásá
val, és ezt a személyes érintkezéssel kiegészítve lehet biztosítani az egészségügyi 
intézmények megszakítás nélküli és feszes vezetését. 

Nemrégen egy harcászati gyakorlaton részt vett az egyik egészségügyi inté· 
zet is. A PK a rádióöszeköttetésen kívül igen helyesen alkalmazta az egyéb 
módszereket és így biztosította a szilárd összeköttetés fenntartását az elöljáróval, 
az alárendelt részlegekkel és a biztosítandó csapatokkal. Az intézet parancsnoka 
mindig tájékozott volt a harcászati helyzetről; a csapat segélyhelyek terheltségé· 
ről, időben biztosította intézetének szétbontakozását, települését, a sérültek ré
szére szükséges segélynyújtást; megszervezte a sérültek fogadását, a szállító esz· 
közök összes fajtáival történő hátraszállítást - ez utóbbiba beleértve a helikop· 
tereket is. A gyakorlat folyamán pontos és határozott intézkedéseket adott ki, 
melyek összhangban voltak a kialakult helyzettel és ellenőrizte az intézkedések 
végrehajtását. 

Előfordulnak nálunk még olyan esetek is amikor néhány hadtápegység- és 
alegységparancsnok pmszivitást tanúsít, nem használja fel rugalmasan és állha
tatosan a különböző eszközöket, lehetőségeket az elöljáróval és alárendeltekkel 
fenntartandó összeköttetés érdekében, ezért nem ismerik a helyzetet és termé· 
szetesen nem képesek feszesen megszervezni alárendeltjeik munkáját. 

Mint a felsoroltak bizonyították, a különböző lehetőségektől és vezetési 
feltételektől függően a hadtápalegységek vezetésének eredményessége differen· 
ciált lehet. Mi ennek a helyzetnek az oka? Mit kell tennünk annak érdekében, 
hogy a hadtáp vezetése egységesen folyamatos és szilárd legyen? 

Véleményünk szerint a feladatok sorában első helyre kell állítani a hadtáp· 
tisztek összfegyvernemi és szakmai kiképzését. Magától értetődik, hogy a had· 
tápvezetés folyamatossága területén rendkívül sok függ az egység parancsnoká· 
tói és törzsétől - mint erre az előbbiekben már utaltunk - de az egység PK 
HTPH és szolgálatiág-vezetök magas fokú személyes felkészültsége esetén a 
hadtáp tevékenységében minden esetben cl lehet kerülni a jelentősebb hibákat. 
Nem árt itt hivatkozni arra a követelményre, melyet a párt kádereinkkel szem
ben napjainkban, korszerű körülmények közepette támaszt. Az SZKP XXIV. 
kongresszusán Brezsnyev elvtárs mondotta: ,,Nekünk olyan káderek kellenek, 
akik egyesítik magukban a magas fokú politikai tudatosságot a jó szakmai kép· 
zettséggel, elsajátították és a gyakorlatban alkalmazzák a vezetés korszerű mód· 
szereit". Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy korunkban nagy ütemű 
a technikai haladás, rohamos a hadügy fejlődése és a katonai káderek nem to
poghatnak egy helyben. Aki azt gondolja, hogy a régi ismeretek tárházával és 
a múlt tapasztalataival meg tud élni, könnyen kerülhet olyan helyzetbe; hogy 
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nem képes megoldani a kor színvonalán a csapatok vezetésének feladatait. 
Ezért hangsúlyozzuk, hogy a hadtáp folyamatos és szilárd vezetése szempont
jából az egyik fő követelmény a hadtáptisztek kiképzettségi színvonalának 
emelése. 

A minden vonatkozásban jól képzett tiszt gyorsan képes elemezni a hely
zetet, rövid idő alatt meghozza a kívánt elhatározást, hozzáértően és nem túl 
hosszú idő alatt ki tudja dolgozni a szükséges csapat és hadtáp vezetési okmá
nyokat, konkrét feladatokat állít az alárendeltek elé, ésszerűen használja fel a 
vezetés érdekében az összes rendelkezésre álló eszközöket. Mindezek jelentős 
mértékben szolgálják a hadtápegységek, alegységek, intézetek vezetésének ope
rativitását, folyamatosságát. 

Aláhúzva a tisztek személyes munkájának jelentőségét azt is el kell mon
dani, hogy a hadtáp vezetése elsősorban emberi tevékenység, emberekhez való 
viszony, emberek és - a másik oldalon - a technikai eszközöket kezelő és fel
használó személyek kapcsolatain keresztül valósul meg. 

Ebből az következik, hogy a katonai kárderek a vezetés emberi viszonyla
t3inak vonatkozásaiban is jól felkészültek kell legyenek. 

A h8.dtáp folyamatos vezetésének biztosítása szempontjából nagy jelentőségű 
az irányítási feladatok gépesítése és automatizálása. E téren jelenleg az alap
vető figyelmet a harcászati és hadtáp helyzetről szóló adatok gyűjtésére, feldol
gozására; a hadtáp elhatározás időben történő kialakítására és formába önté
sére; az alárendelt egységeknek, alegységeknek címzett intézkedések lehető leg
rövidebb időn belüli továbbitására kell fordítani. A hadtápvezetés gépesítése és 
automatizálása a legkorszerűbb technika alapján kell fejlődjön, számításba véve 
:.1. csapatvezetés növekvő bonyolultságát. Ezért a hadtáptisztekkel szemben új 
követelmény, hogy fogékonyak legyenek a vezetési eszközök alkalmazása, töké
letesítése, fejlesztése iránt - mindig a realitás talaján -. 

A hadtáp vezetése - tágabban és sokoldalúbban értelmezve - elsősorban 

a főfeladatok és főkérdésck maga teljességében történő megfogalmazásában és 
megoldásában rejlik. A hadtáp határozott, szilárd vezetése nélkül a korszerű 

harc hadtápbiztosításában ne111 lehet sikert elérni. A hadtáp vezető káderekkel 
~zemben egyértelmű követelmény a munka magas fokú operativitásának, folya
matosságának és szilárdságának emelése, a vezetés korszerűsítésének tökéletesí
tése, ;1 hadtáp folyamatos vezetésének biztosítása és e téren az új utak keresése. 
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