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A Nagy Honvédő Háború befejező hadjárataiban 
a hadműveleti hadtáp által végzett munka 

néhány jellemző vonása 

(Visztula-oderai és a berlini hadműveletek tapasztalatai alapján) 

(Fordítás) 

A szovjet hadsereg az 1945-ben lefolytatott hadműve,letekben nehéz ütkö
zeteket vívott a fasiszta Németország csapataival. Mint ismeretes, a szovjet
német fronton tevékenykedett az ellenség alapvető ereje. A szovjet csapatok
nak le kellett küzdeni sok erősen megerődített védőövet, végrehajtani erőszakos 
folyó átkeléseket, és harccal kellett elfoglalnia városokat és lakott településeket. 

Ez megkövetelte a támadó hadműveletek gondos előkészítését és ésszerű 
megvívását, mely megfeszített munkát követelt a csapatoktól, valamennyi pa.
rancsnoktól, törzstől, pártpolitikai és hadtáp szervektől. 

Vitathatatlan, hogy 1945-ben a hadműveleti és stratégiai feladatok sikeres 
végrehajtása szempontjából a csapatok részére hatalmas jelentőséggel bírt a 
hadműveletek minden oldalú hadtáp biztosítása. A Nagy Honvédő Háború 
befejező időszakában folytatott hadjáratokban a hadműveleti hadtáp tevékeny
ségére közvetlen hatást gyakoroltak: az általános katonai-politikti helyzet, az 
ország helyzete és a szovjet csapatok által végrehajtott támadó hadműveletek 
előkészítésének és végrehajtásának sajátosságai. Ami a fronton kialakult hely
zetet illeti, a következők jellemezték: az 1945. év kezdetére az ellenség ki lett 
űzve a Szovjetunió területél'öl és a front szélességi kiterjedése kétszere.;ére csök
kent. A középső szakaszon a mi csapataink kijutottak a Visztulához és a 
nyugati parton Magnuseva, Pulavi, Szandomir körletekben hídfőt foglaltak. 

A front az egész országra tudott támaszkodni. A párt magabiztos vezeté
sének, a szovjet emberek önfeláldozoó munkájának és a fronton aratott győzel
meknek köszönhető, hogy a Szovjetunió belpolitikai helyzetét, a szovjet tár
sadalom erkölcsi-politikai állapotának erősödése és egysége, valamint a gazda
ság további fejlődése jellemezte. A népgazdaság megfelelő mennyiségben ter
melt harci-technikát, fegyverzetet, lőszert, üzemanyagot és más anyagi eszkö
zöket, amelyek szünet nélkül áramlottak a frontra. 

A szovjet legfelsőbb főparancsnokság az 1945-ös év befejező hadjáratában 
a főerőket a berlini stratégiai fő irányba összpontosította. Itt készítették el és 
folytatták le_ a Visztula-odcrai és berlini stratégiai hadműveleteket. A hadjárat 
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vegen, Prázsszkaja hadmúveletet, amelyek iránt még napjainkban is nagy az 
érdeklődés. Ezen hadműveletek eredeményei kézzelfoghatóan meggyőztek ben
nünket a szovjet hadművészet magas színvonaláról, annak alkotó jellegéről, 
rugalmasságáról és célszerűségéről. A szovjet csapatokkal együtt vállt-vállvetve 
harcoltak lengyel, csehszlovák, bolgár, román és magyar alakulatok. 

A háború tapasztalatai megmutatják, hogy egyetlen katonai hadjárat és: 
egyetlen hadművelet sem hasonlít egymáshoz. Mindegyik rendelkezik a maga 
speciális sajátosságaival. Ezzel együtt a hadműveletek megvívásának meg van
nak az általános jellemző vonásaik is. 

Ugyancsak µieg kell jegyezni, hogy ezek érvényesek a hadtápbiztosítás te
rületén is. A csapatok hadtáp biztosításának megszervezése (a hadművészet el -
veinek megfelelően)' 'nem tűri a sablont, éS betanult: s·ém.ákat. A hadtáp biztosítás 
minden helyzetben konkrét elhatározást követel, amelynek a hadműveleti, stra
tégiai és hadtáp helyzet reális számbavételére kell alapozódnia. 

A hadműveleti hadtáp (a front és a hadsereg tartozik az állományába) 
1945-ben érte el a legkiterjedtebb szervezeti formáját és fejlődését. Ez érthető 
is, mert a forntot (mint hadműveleti magasabbegység) és hadsereget az 1945-ös 
hadműveletekben új minőségi vonások jellemezték. 

A hadműveleti hadtáp a feladatainak végrehajtásához rendelkezett a szük
séges erőkkel és eszközökkel - hadtáp-magasabbegységekkel, csapatokkal és in
tézetekkel, amelyek lehetővé tették az anyagi eszközök fogadását, tárolását, 
előkészítését, a közlekedési utak helyreállítását, az utánszállítások végrehajtá
sát, a fegyverzet és haditechnikai anyagok, a harci technikai eszközök javítását, 
a beteg, sebesült katonák gyógyítását és kiürítését. 

A hadműveleti hadtáp vezetésének struktúrája 1945. év kezdetén kitűnt 
azzal, hogy biztosította az erők és eszközök összpontosítását a htp. biztosítás fő 
feladatainak megoldására, megfelelt a háború követelményeinek, a csapatok ve
zetési rendszerének. 

Például frontparancsnok hadtáp helyettesnek, a front hadtáp főnökének 
alá voltak rendelve a front hadtáptörzsfönök, katonai közlekedési csoportfőnök, 
gépkocsi, a közúti, a hadbiztosítás, a zsákmány, az egészségügyi csoportfőnö
kök, az üzemanyag, . egészségügyi, pénzügyi, a személyügyi osztályok és az 
MNVD a hadifoglyok ügyeinek vonatkozásában. 

Ilyenképpen a hadműveleti hadtáp, a front önálló katonai, gazdasági szer
vezete (hadsereg), amely képes volt a parancsnokság által meghatározott fel
adatok végrehajtására. Összekötő szerepet töltött be a stratégiai hadtáp, a fegy
veres erők felső szervei és a csapathadtápok között és a harcmezőn közvetlenül 
biztosította a csapatokat mindazon szükségletekkel, amelyek a harchoz és az 
élethez kellettek. A fegyveres erők növekedésével együtt a hadműveleti had
táp jelentősége is növekedett. Annak következtében, hogy erre az időre a had
sereget a háború megvívásának új eszközeivel szerelték fel, ez megnövelte az 
anyagi eszköz szükségletet, bonyolulttá tette a hadműveletek megvívását t:s 
nehezebbé tette annak vezetését. Például az első Belorusz front állományában a 
Visztula-Odera hadműveletben 2,5 ezere repülő, 4 ezer harckocsi é!i SZAU, 
70 ezer gépkocsi, 3 ezer tarktor tartozott. A hadműveleti magasabbegység harci 
állományának növekedése lehetővé tette a hadművelet méreteinek kiszélesíté
sét, amely maga után vonta á nagyobb mennyiségű anyagok felhasználását. lgy 
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például a lőszer és üzemanyag közepes napi fogyasztása a Visztula-Odera 
hadműveletben 5-ször nagyobb volt, mint a volgai ütközetben. 

A szovjet fegyveres erők által 1945-ben a fő irányban lefolytatott hadjára
tok, hadműveletek analizálása lehetőséget ad egy sor jellemző sajátosság meg
határozására, amely a hadműveleti hadtáp tevékenységében is érvényre jutott. 

A hadműveleti hadtápnak mindenek előtt a front, amelyek hatalmas harci 
állománnyal rendelkeztek és képesek voltak nagy hadműveleti feladatok meg
oldására csapatai biztosítását kellett megoldani. Így az első Belorusz és az első 
Ukrán front a Visztula-Odera hadműveletben 8-9 összfegyvernemi hadsereggel, 
2 harckocsi hadsereggel, ezenkívül harckocsi és gépesített hadtestekkel ren
delkezett. Megjegyzendő, hogy a hadműveleti hadtáp állománya a különböző 
frontokban nem volt egyforma. Az állomány attól függött, hogy milyen volt a 
front harci állománya, milyen hadműveleti feladatot kapott, milyen volt a had
tápkörlet földrajzi sajátossága, és még attól, hogy milyen volt a közlekedési 
hálózat fejlettsége. A megelőző hadműveletek tapasztalatait számításba véve, 
mely szerint a hadműveletek kimenetele függött attól, hogy a htp. mennyiben 
volt képes a csapatok ellátását időben biztosítani (elsősorban anyagi eszközök
kel), a hadműveleti hadtáp állománya a fő irányban jelentősen megnövekedett, 
amely az 1. sz. táblázaton is látható . 

A front alárendeltségébe 
tartozó alapvető hadtáp

csapatok és intézetek 
megnevezése 

Front raktárak összesen: 

Beleértve: 

Lőszer: 

Fegyverzeti: 

Üzemanyag: 

Élelmiszer: 

Egyéb: 

Vasúti dandár 

Gépkocsiszállitó 
dandár: 

Gépkocsiszállító 
ezred: 
Önálló gépkocsiszállító 
zászlóalj: 
önálló üza. száll. 
zászlóalj: 

összesen: 

Mennyiség 

átlagosan a háborű be
fejező hadjárataiban 

egy frontban: 

25-ig 

4-5 

l 

3-4 

3-4 

1-1 

1-2 

l 
állományában 2 ezred 

2-4 

l 

kb. 250 

első Belorusz-front állo
mányában a visztula
oderai hadműveletben: 

49 

8 

2 

6 

5 

1-2 

4 

l 
állományában 3 ezred 

2 

5 

2 

490 

Ezenkívül minden hadsereg rendelkezett 80-90 hadtáp csapattal és intézettel. 
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A berlini hadműveletben a frontok hatalmas erőkkel rendelkeztek. Megfe
lelően ismert, hogy a korszerű körülmények között, a haditechnikai forradalom 
kapcsán a hadműveleti magasabbegységek harci állománya és harci lehetőségei 

nagymérvű változásokon mentek keresztül, s a változtatásokkal együtt a had
műveleti hadtáp is megváltozott. A feladatok tartalma, a hadműveleti hadtáp 
állománya és lehetőségei minden hadműveletben különbözők lesznek, és alap
vetően azoktól a tényezőktől függnek, amelyek az elmúlt háborúban is hatást 
gyakoroltak. Ebben az értelemben a Nagy Honvédő Háború tapasztalatai je
lenleg sem vesztették el jelentőségüket. 

A hadműveleti hadtáp munkájában jellegzetesen tovább fejlődött az olyan 
fontos jellemző, mint a hadtápbiztosítás alapvető erőinek és eszközeinek össz
pontosítása, a csapatok fő csapásainak irányában. 

A háború befejező hadjárataiban a hadműveletek nagy része mint ismere
tes, korlátozott nagyságú hídfőkből kezdődött. Az első Belorusz front Visztula
Odera hadműveletben a fő csapást a magnusevi hídfőtől mérte 3 összfegy
vernemi és 2 harckocsi hadsereggel. Az első Ukrán front a főcsapást a szan
domori hídfőből mérte 5 összfegyvernemi és 2 harckocsi hadsereggel. Az áttö
rési szakaszokon a csapatok erős csoportosítását hozták létre, és bátran megvaló
sították az erők és eszközök összpontosítását. A visztulai és oderai hadműve
letben az első Belorusz és első Ukrán front a front szélességének 13°/o-án 
összpontosították a hadosztályaik 54°/o-át. A berlini hadműveletben az erők és 
eszközök koncentrálása még nagyobb volt, az első Belorusz front az áttörési 

-szakaszon összpontosította a hadosztályok 68°/o-át, az első Ukrán front 59°/o-át.1 

Ezek azok a sajátosságok, amelyek a csapatok felépítésében a hadműveletek 
előkészítésében és lefolytatásában érvényre jutottak, melyek a hadtáptól azt 
követelték, hogy erőit és eszközeit ennek megfelelően helyezze el olyan szám
vetéssel, hogy biztosítsa a csapatok többségét, amelyek a front viszonylag kes
keny szakaszán nagy erővel nagy mélységbe csapást mérnek. 

A Visztula-odera hadműveletben az első Belorusz Front alapvető erot 
(lőszer, üzemanyag-tartalékok, kórház-bázisok, javító) a fő csapás irányában 
voltak szétbontakoztatva (Szedlec, Lukov, Mendzsec körletekben), ahol a csa
patok fő csoportosításának az irányában húzódott 3 (5-ből) katonai gépkocsi út. 
A két vágányú vasút helyreállítására Varsó, Kutno, Poznam irányából ki volt je
lölve a vasútépítő brigád 3/4 része. 

Megközelítőleg a front hadtáp ilyen mérvű koncentrációja volt megfigyel
hető berlini hadműveletben a frontok fő csapásának irányában nemcsak az 
első Belorusz, hanem az első Ukrán Frontnál is. A hadsereg hadtáp a megindu
lási helyzetben rendszerint egy körzetben szétbontakozott az ellátó állomások 
közelében a hadsereg csapatai tevékenységének az irányában. 

Ilyenképpen a hadművészet alapvető elve - a fő erőkifejtés összpontosítása 
a fő irányokban az új körülmények között is igazolódott és tovább fejlődött. 
Ez jelen időben sem vesztette el a jelentőségét. A csapatok fő csoportosításának 
biztosítása érdekében, amely fő csoportosításban nagyszámú magasabbegység, a 
fegyveres erők különböző fegyvernemeinek csapatai tartoztak, amelyek fel voltak 

1 Vojennaja-Isztoricseszkij Zsurnál 1970. 2. sz. 20. oldal. 
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szerelve tankokkal, repülőgépekkel, tüzérséggel, különböző harci és szállító tech
nikával szükséges a hadtápbiztosítás erőinek és eszközeinek nagyobb részét össz
pontosítani az útvonalakat, fő csapás irányában továbbfejleszteni az anyagi esz
köz tartalékokat, vasúti, közúti, egészségügyi, javító csapatokat és intézeteket 
ebben az irányban előremozgatni nem egyenlően szétosztani azokat a front 
teljes szélességében. A hadtép erők és eszközök csoportosításának létrehozása 
során érthető, hogy számításba kell venni az ellenség tömegpusztító fegyvereinek 
a lehetőségeit és ennek megfelelően a hadtáp szerveket széttagoltan és fedve 
kell elhelyezni, biztosítva azok életképességét. A htp. erőkifejtésének a csapa
tok fő csapásainak irányában történő összpontosítása során szükséges manőverek 
és tartalékok rugalmas végrehajtása, illetve felhasználása. 

A hadműveleti hadtáp alapvető jellemző vonásának kell tekinteni a had
táp ·csoportosításának lépcsőzetes elhelyezését, a peremvonal maximális meg
közelítésével. Ez a tendencia a megelőző hadműveletekben is szerepet játszott, 
de 1945-ben alakult ki a legjobban, a legpontosabban és minden frontnál érvé
nyesült. 

A Visztula-oderai és a berlini hadműveletekben (alapvetően azok előké
szítésének időszakában) a FRONT htp. három lépcsőben helyezkedett el. A htp. 
első lépcsözésén (amely 20-30 km-re bontakozOtt szét a peremvonaltól) helyez
kedtek el a· tábori lőszer és üzemanyag raktár részlegek, valamint a kórházak 
egy része, a másodiklépcső 50-80 km és a harmadik lépcső 150-200 km-re he
lyezkedik el a csapatok elsővonalától. A FRONT htp. erőinek többi része a 
feladatait a FRONT htp. körletben hajtotta végre, amely 400-500 km mély
ségig húzódott. Ennek kapcsán szükségessé vált a FRONT htp. bázisai mun
kájának megszervezése, a közutak és vasutak helyreállítása, berendezése, a helyi 
javítóbázisok felhasználásának megszervezése, valamint az élelmiszer és takar
mány helyszíni beszerzése. 

A HDS htp. csapatok és intézetek 25-40 km távolságra helyezkedtek el a 
csapatok első vonalától, egyrészük közvetlenül a csapathadtáp közelében híd
főkben, a kórházak egy része a peremvonal közelében nem ritkán attól 10-
15 km-re bontakozott szét. Jellemző, hogy a lendületes támadáSt megelőző idő
szakban a HDS htp. a hadművelet előkészítése során mentesült az alapvető 
feladatainak a végrehajtása alól. A HDS htp. funkcióját az alatt az időszak alatt 
a FRONT htp. hajtotta végre, mely lehetővé tette, hogy HDS htp. minden· 
féle szünet nélkül képes volt a támadó csapatok nyomában előremozogni és azok 
htp. biztosítását megvalósítani a hadműveletek első szakaszaiban. 

A hadműveleti htp. közeledtére a peremvonalhoz az 1945-ös viszonyok 
között nem volt véletlen. Ez azzal magyarázható, hogy a csapatok részére sruk~ 
séges volt létrehozni kedvező feltételeket az ellenség harcászati zónájának át
törésére és a hadműveletek mélységbe való kijutás időszakára (rendszerint ek~ 
kor fogyott el a legnagyobb mennyiségű lőszer és ekkor keletkezett a sebesültek 
zöme). Ezen túlmenően azt, hogy a htp. közvetlenül a peremvonal közelében 
helyezkedjen, biztosította a csapataink szilárd helyzete és az ellenséggel szem
ben létrehozott erőfölény. 

Ugyanakkor ki kell hangsúlyozni, hogy a hídfőkben (ahol az erők és esz
közök kivételesen nagy mennyiségben összpontosultak és a peremvonaltól 5-7 
km-re csapat htp. is elhelyezkedett) nem rendelkeztünk a hdm.-i htp. széttagolt 
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elhelyezéséhez szükséges feltételekkel. Habár az álcázási fegyelem magas szín
vonalon volt betartva., az anyagi eszközök a földbe voltak ásva, mindennek 
ellenére az ellenség tüzérségének tüzétől, a légierő csapásaitól a htp. vesztesé
geket szenvedett. 

Korszerű körülmények között, amikor az ellenség pusztítási lehetőségei 
megnövekedtek, a mi hadtápunk teljesen gépesített és képes az anyagi eszközök 
gyors eljuttatására a csapatok harctevékenységi körzeteibe. Ennek ellenére egy 
sor esetben szükséges a hdm. htp. közelítése a peremvonalhoz, mely esetekben 
a htp. életképessége egyenesen függ a csapataink harcképességétől. Minden 
konkrét esetben mindenoldalúan számításba kell venni a kialakult hadműv,> 
let és htp. helyzetet. 

A hadműveleti htp. tevékenységének rendkívül fontos jellemzője volt az 
anyagi bázisok előzetes létrehozása lőszer, üzemanyag, élelem, technikai és más 
eszközök felhalmozása a hds. és front hadtápokban a csapatoknak a hadműve
letek megvívásának időszakában történő biztosítása érdekében. A háború ta
pasztalatai meggyőzően bizonyítják, hogy a csapatok magas fokú harckészült
ségének állandó fenntartása és az ellenség sikeres szétzúzása a hadműveleti 
feladat végrehajtása csak akkor biztosítható, ha a csapatok mindenkor rendel
keznek megfelelő mennyiségű lőszerrel, üzemanyaggal és más anyagi eszközökkel. 

A csapatok időbeni biztosítása mindenekelőtt a hadművelet htp. meglevő 
anyagi tartalékainak függvénye. Az anyagi bázis létrehozása nehéz és bonyo
lult feladat, amely a Fegyveres Erők hadtápjának központi szerveitől össze-

Ag,-i eszköz 

82 mm aknavető 

120 mm aknavető 

76 mm lőszer 

76 mm lőszer 

122 mm lőszer 

122 mm lőszer 

152 mm lőszer 

152 mm lőszer 

202 mm lőszer 

gk. benzin 

gázolaj 

rep. benzin 
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2. táblázat 

1. Belorusz FRONT 1 !. Ukrán FRONT 

lőszer: javadalmazásban 

4,2 4,0 

5,0 4,0 

3,1 3,5 

3,3 4,0-ig 

3,4 3,5-ig 

5,5 4,0-ig 

9,8 4,0-ig 

5,4 3,5-ig 

6,2 4,0-ig 

üzemanyag: javadalmazásban 

4,3 5,1 

3,4 4,6 

14,1 9,4 



hangolt erőfeszítést követel meg. A központ htp. juttatja el az anyagi eszközö
ket a hadműveleti hadtáphoz,amely azokat fogadja, szétosztja és közvetlenül 
a csapatok biztosítására kiadja. A szovjet hadművészet ezen elve a Nagy Hon
védő Háború valamennyi hadműveletében érvényesült. 

Jellemző, hogy a befejező hadjárat hadműveleteiben foganatosították a 
front htp.-ban a leghatározottabb rendszabályokat a hatalmas anyagi bázisok 
létrehozása a raktárak helyes elhelyezése, berendezése és felszerelése és a tar
talékok felhalmozása érdekében. Például: a Visztula-oderai hadművelet előké
szítése során az 1. Bjelorusz Front 68 460 vagon, az Ukrán Front 64 525 va
gon anyagot, összesen 1 600 ezer tonna anyagi eszközt kaptak. Ez lehetővé 
tette, a Visztula-oderai hadművelet kezdetére az anyagi bázis létrehozását, 
amely a csapatok tevékenységét nagy mélységben biztosította. 

A berlini hadművelet kezdetére annak ellenére, hogy az előkészítő időszak 
rövid volt szintén olyan anyagi bázist hoztak létre, amely a harctevékenység idő
szakában biztosította a csapatok időbeni ellátását. (3. táblázat) 

Ezt segítette a vasutak gyors helyreállítása, a gk. szállítás hatékony ki
használása beleértve a csapatok szállító eszközeit és a tüzérségi vontatókat is. 

3. táblázat 

2. Bel. front 1. Bel. front 1. Ukrán front 
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lőszer: javadalmazásban 

Puskalószer 1,6 0,8 2,4 1,9 0,1 2,0 1,2 0,3 1,5 

Gránátok 1,1 0,3 1,4 1,3 - 1,3 1,2 0,03 1,23 

82 mm aknavető 1,0 0,2 1,2 2,6 0,3 2,9 1,8 0,5 2,3 

76 mm 2,5 - 2,5 3,0 0,1 3,1 2,1 1,4 3,5 

122 mm ágyú 1,4 - 1,4 3,9 - 3,9 - - -
122 mm - - - 1,9 - 1,9 1,5 1,2 2,7 

152 mm 2,1 0,2 2,3 1,9 - 1,9 1,7 0,8 2,5 

Magas oktánszámű 
benzin 6,0 0,4 6,4 - 8,7 8,7 5,8 3,0 8,8 
B-70 11,1 0,1 11,2 7,7 0,2 7,9 19,1 12,8 31,9 
KB-70 1,4 3,5 4,9 0,7 3,5 9,2 
Gk. benzin 2,2 0,9 3,1 3,8 2,0 5,8 2,4 2,3 4,7 
Gázolaj 1,8 3,4 5,2 2,6 2,9 5,5 2,1 2,9 5,0 
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Korszerű körülmények között, amikor a csapatok teljesen gépesítettek, a 
harci technika és fegyverzet korszerű, megnövekedett az anyagi eszközök fo
gyasztásának üteme és egységnyi idő alatt a fogyasztás nagyobb lesz mint az 
elmúlt háboníban. Ennek következtében a csapatok biztosításához szükséges 
anyagi eszköz mennyisége megnövekszik. A korszerű hadműveleti htp. lehető
sége az elmúlt háborúhoz viszonyítva megnövekedett, fel van szerelve szállító, 
rakodás gépesítési eszközökkel és mozgékonyabb lett. Ugyanakkor az anyagi 
bázisok előzetes létrehozásának elve napjainkban is változatlanul érvényes. 

A mozgékony csoportok htp. biztosításának megszervezé_se alapvető jelen
tőségre tett szert a befejező hadjáratban. 

A helyzet az, hogy az 1945-ös hadműveletekben az ellenség védelmének 
áttörése után a FRONT támadó hadműveletének kifejlesztése a hk. hadsere
gekre az önálló hk. és gépesített hadtestekre hárult, amelyek mint a FRONT 
mozgékony csoportjai tevékenykedtek. Ezek a csoportok együttműködve a légi
erővel gyorsan mozgó hatalmas erőt képviseltek és utat törtek az összfegyvernemi 
hadseregek részére. Ezen mozgékony csoportok támadásainak napi üteme köze
pesen 45 km volt egyes napokon elérte a 70 km-t. Az ellenség védelmének 
hadműveleti mélységében ténykedve elszakadtak a raktáraktól és ellátó állomá
soktól a hk. magasabbegységek részére szükséges volt az anyagi tartalékok 
gyors feltöltése elsősorban üzemanyagból és lőszerből. 

A mozgékony csoportok biztosításának megbízható megszervezése céljából 
a hadművelet folyamán a ht. vezetésére, a Front állományából operatív csopor
tot hoztak létre, mely rendelkezett szállító eszközökkel rajta a legjobban fogyó 
anyagi eszközökből tartalékokkal - üzemanyaggal. lőszerrel, valamint közúti 
komendáns alegységekkel. Egyes Front raktárak előremozogtak. az anyagi esz
közök egy részét előkészítették légiszállításra. Mindezek a Front által foganato
sított rendszabályok a mozgékony csoportok részére megteremtették a feladat 
sikeres végrehajtásának feltételeit. 

Újszerűen használták ki harckocsi hadseregek hadtápjának lehetőségeit is. 
Amikor harckocsi hadsereg előremozgott és az áttörésben, ütközetbe vetésre 
került, akkor a HDS htp. egy része is vele mozgott az üzemanyag, lőszerraktá
rak részlegei, a tábori sütöde, sebészeti kórházak és javító eszközök - vagyis ami 
szükséges volt a csapatok biztosításához közvetlenül a harcmezőn. Lényegében ez 
volt a HDS htp. mozgékony első lépcsője példája a jövő mozgékony hadtáp
nak, nem csak a hk. hanem az összfegyvernemi HDS vonatkozásában is. A HDS 
többi htp. egységei és intézetei, amelyeket gk. szállítással mozgatni nem lehe
tett ott maradtak a megindulási helyzetben és áttelepülésre kerültek a vasutak 
helyreállítási ütemének megfelelően vasúton, vagy a Front gk. száll. eszközein. 

Ebben az időszakban hasonló módon ténykedett az önálló gépesített és a 
hds.-ek htp. jai is. 

Hasonló helyzet a Nagy Honvédő Háború más hadműveleteiben nem 
fordult elő. A htp. biztosítás megszervezésének ez a módja a harctevékenység 
megvívásának időszakában teljesen igazolta annak ésszerűségét. Például, amikor 
a berlini hadműveletben az 1. Ukrán Front 3. hk. hadseregének utánszállítási 
útvonalaihoz az ellenség kijutott a hk. HDS sikeresen folytatta a feladat végre
hajtását, mivel a szükséges anyagi eszközökkel rendelkezett. 
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A hds. htp. munkájában jelentős sajátosságnak kell tekinteni az előrevetett 
osztagok htp. biztosításának a megszervezését. Az előrevetett osztagok fontos 
helyet töltöttek be a HDS hadműveleti felépítésében. Az előrevetett osztagok 
részt vettek az ellenség védelme áttörésének befejezésében, majd ezt követően 
lendületesen törtek előre az ellenség védelmének mélységébe, sztévágták az el
lenség csoportosítását és kedvező feltételeket teremtettek a HDS fő erői tény
kedéséhez. Az előrevetett osztagok kitűntek azzal, hogy önállóak voltak, len
dületesen ténykedtek és egész napon át üldözték az ellenséget. A HDS előre
vetett osztag rendszerint magas mozgékonyságú harcászati magasabbegységből 
állt kiegészítve a szárazföldi csapatok valamennyi fegyvernemével. Ilyen osz
tag részére az ellenség üldözése esetén szükséges volt nagy mennyiségű üzem
anyag és lőszer. A siker nagymértékben függött az osztag önállóságától neve
zetesen a htp. vonatkozásában. 

Például az 5. csapásmérő HDS előrevetett osztaga a Visztula-odcrai had
műveletben öt nap alatt harccal előremozgott 370 km-t, melynek során elfo
gyasztotta az üzemanyagot és lőszert, ugyanakkor a htp. szállítóeszközei nem 
tudták a szükséges eszközöket teljes mértékben eljuttatnai. Ez a körülmény 
arra kényszerítette a HDS Parancsnokságot, hogy kétnapos megállást rendel
jen el. 

Ezért gyakorlattá vált a HDS htp. egy részének - szállítóeszköz anyagi 
tartalékokkal - kijelölése az osztag részére, mely kész volt az anyagi eszközök 
átadására az előrevetett osztag harctevékenységének körzetében. Az ellenség 
által megszállt területen az ilyen oszlopok kísérésére összfegyvernemi alegysé
gek kerültek kijelölésre. Ezen túlmenően is foganatosítottak rendszabályokat és 
elsősorban a harcbavetésig közvetlenül a csapatoknál kiegészítő készleteket hoz
tak létre, üzemanyagból és lőszerből. Korszerű háborúban ugyancsak jellemző 
lesz a csapatok mozgékony és lendületes tevékenysége (alapvetően ha nagy 
hatású pusztító eszközök kerülnek alkalmazásra). Az ellenség üldözése, a siker 
gyors kifejlesztése érdekében valószínű, hogy az előrevetett osztagok alkal
mazásra kerülnek. Ezért azok htp. biztosításában szerzett tapasztalatok napja
inkban is értékesek. Nézetünk szerint korszerű körülmények között az anyagi 
eszközök eljuttatása céljából szükséges számításba venni hatékonyabb eszközöket 
(hatékonyabb szállító repülő, terepjáró gk.). 

A hadműveleti htp. munkájában jellemző volt a szállító eszközök vah
mennyi fajtájának komplex alkalmazása a csapatok szállítása, az anyagi eszkö
zök után- és hátraszállítása érdekében. 

A csapatok harctevékenységéhez és élethez szükséges eszközök utánszállítása 
a hadműveleti htp. tevékenységében mindig döntő tényező volt. 1945. év fe
szült és a dinamikus hadműveletei, melyekben a csapatok és technikai eszkö
zök nagy mennyisége vett részt megkövetelték, hogy rövid idő alatt nagy 
mennyiségű anyagi eszközök kerüljenek átadásra. lgy pl. az 1. Belorusz és az 
1. Ukrán front a Visztula-oderai hadműveletben naponként átlagosan elfogyasz
tott 245 vagon lőszert, több mint 4000 t üzemanyagot, 4400 t élelmiszert. 
A htp. alapvető feladata az volt, hogy a csapatok előremozgásának ütemétől 
függetlenül, időben feltöltse a csapatok által elfogyasztott készleteket. 

Az 1945-ös hadműveletekben az anyagi eszközök utánszállítása a hadmű
veleti hadtápban alapvetően vasúti és közúti szállítással történt. Annak érde
kében, hogy a csapatok részére szükséges eszközök időben eljussanak szükséges 
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volt összehangolni a munkát nem csak a vasúti és gépkocsi szállítás, hanem az 
átrakó bázisok átrakó körletek vinatkozásában is és foganatosítani kellett más 
rendszabályokat. Szükséges volt pontosan tudni azt, hogy kinek, mikor és 
mennyi anyagi eszközt kellett átadni és állandóan figyelemmel kellett kísérni 
a hadműveletek htp. helyzet változásait. 

Ez az időszak alapvetően megnövelte a FRONT htp. törzs szerepét, amely 
a szállító eszközök komplex felhasználásának szervezője volt. A htp. törzs ál
landóan ismerte a csapatatok és htp. szervek helyzetét azok ellátottságát anyngi 
eszközökkel, a szállító eszközök állapotát és gyorsan kidolgozta javaslatait a 
FRONT PK HTPH részére a szállító eszközök manőverérc és legcélszerűbb 
felhasználására vonatkozóan. Ennek során a szállító szolgálattal, mindazon szer
vekkel, amelyek foglalkoztatak a csapatok ellátásával, a vasúti és közúti csapa
tokkal állandó és szoros együttműködést szerveztek. Nagy figyelmet fordítottak az 
úthálózat gyors helyreállítására, a munka megszervezésére és a gk. park effek
tív felhasználására. 

A támadás során a vasutat nem sikerült a csapatok előremozgásának üte
mében helyreállítani. Ezért a gk. szállítás leterheltsége fokozódott. Így pl. 1945. 
január végén a Visztula-oderai hadműveletben a Front utánszállítási távolsága 
az 1. Belorusz Frontnál 300-400 km, az 1. Ukrán Frontnál 570 km volt. Ami
kor a csapataink kijutottak a mezericki megerődített terepszakaszhoz és a 
pomerániai öbölhöz a hadseregekben kezdték érezni az üzemanyag és legjobban 
fogyó eszközök átadásának késését. Az anyagi eszközök csapatokhoz történő 

eljuttatása meggyorsításának az érdekében széleskörűen megkezdődött a nem 
rombolt vasútvonal-szakaszok felhasználása, bevonták a csapatok szállító esz
közeit és a légierőt. Alapvető segítséget nyújtott a FRONT és központ htp. 
tartalékában levő szállítóeszközök felhasználása. 

Korszerű körülmények között a csapatok anyagi költségletei élesen meg
növekedtek, amelyet igazolnak a számvetések és a gyakorlatok tapasztalatai. 
Az utánszállítási feladatok végrehajtása a szállító eszközök komplex felhaszná
lását a szállítási feladatok egységes és egyeztetett terv alapján történő végre
hajtását feltételezi. Miközben a kialakult helyzet függvényében mindig azt a 
szállítóeszközt kell alkalmazni, amely a legjobban biztosítja a szállítás végre
hajtását, pl. a harctevékenység körzetében megnövekszik a gk. légi szállítás 
szerepe, ugyanekkor a hadszíntér mélységében széleskörűen alkalmazni kell a 
vasúti, vízi és csővezetékes szállítást. 

A htp. munkájának következő jellemzője abban jelentkezett, hogy a csa
patok külföldi területen történő tevékenységének időszakában a htp. objektu
munk őrzését és védelmét új módon kellett megszervezni. A mi komuniká
ciónk olyan területen húzódott keresztül, ahol a lakosság barát, illetve lojális 
volt, de ugyanakkor ellenséges központok is voltak, diverziós banditák és az 
ellenséges csapatok visszamaradt részei ténykedtek. Ezek az új körülmények 
a csapatoktól és hadtáp szervektől megbízható és rejtett tevékenységet köve
teltek meg. Ezért sürgős rendszabályokat foganatosítottak, a harckészültség 
fokozása a htp. alegység személyi állománya kiképzésének javítása céljából. 
A htp. egységek és intézetek elhelyezése komplettebb lett; megszervezték a 
köi:körös védelmet, szigorúan megvalósították az álcázást. Nagy lakótelepülé
seken létrehozták a komendáns szolgálatot és speciális osztagokat jelöltek ki 
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a diverziósok elleni harc céljából. Ez elősegítette a htp. életképességének a 
fokozását. 

Korszerű körülmények között mint azt Vietnamban és Közel-Keleten a 
lokális háborúk tapasztalatai igazolták az ellenség a htp. objektumokra történő 
behatási lehetőségei jelentősen megnövekedtek, mely alapvetően a helikopterek, 
rakéták speciálisan kiképzett diverziós csoportok és osztagok alkalmazásával 
kapcsolatos. Ezért ki lehet mondani, hogy az NHH-ban a htp. őrzésével és 
védelmével kapcsolatos tapasztalatokat tanulmányozni kell és fel kell használni 
a htp. egységek és alegységek harckiképzése során. 

Az 1945-ös hadműveletekben a csapatok magas ütemű támadása ugyancsak 
meghatározó volt a hadműveleti htp. tevékenységében. Ebben a helyzetben 
egyik oldalról a csapatok gyors előrcmozgása kapcsán a csapatok nagy mély
ségben történő htp. biztosítása bonyolultabbá és nehezebbé vált, a htp. szer
veket gyakrabban kellett áttelepíteni, rövidebb idő állt rendelkezésre a helyre
állító munkák végrehajtásához. Másik oldalról az ellenség gyors visszavonulása 
nem tette lehetővé a kommunáció tömeges rombolását, fontos objektumok meg
semmisítését, a mozgó állomány elhajtását, értékes anyagok kivonását és a saját 
anyagi eszköz tartalékaik egy részét visszahagyták. Ez kedvező feltételeket te
remtett a hadműveleti htÍJ. munkájához. A Visztula-odcrai hadműveletben 
a saját csapatunk lendületes előremozgása során a Demblin-Lodz-Poznam 
vasúti irány majdnem teljesen épségben maradt. Ezzel egyidőben sürgős rend
szabályokat foganatosítottak a rombolt szakaszok helyreállítása érdekében. A 
Visztulán levő demblini híd a tervezett 18 nap helyett 8 nap alatt került 
helyreállításra. Haladéktalanul megkezdték az üzemanyag és lőszer átszállí
tását (8-10 vonat naponta). 

1945. január végén és február elején kivételesen nehéz hadmlíveleti és 
htp. helyzet alakult ki, mert az ellenség ellencsapás mérésre készült kelet Po
merániából és ekkor a FRONT PK elhatározta, hogy a jobb szárnyra átcso
portosít négy összfegyvernemi és két hk. hadsereget. Az ellenség csapásainak 
a visszaverése érdekében a csapatoknak haladéktalanul üzemanyagot és lőszert 
kellett kiadni. A hadműveleti htp. szervek képesek voltak az anyagi eszközök~ 
nek a Front bal szárnyáról a jobb szárnyára történő manővereztetésre. a leg~ 
kritikusabb pillanatban (febr. 5-6) érkezett meg az üzemanyag és lőszer. Január 
23-tól febr. 10-ig az 1. Belorusz front jobb szárnya 170 vonat anyagot kapott 
- beleértve 20 OOO t lőszert. 

Korszerű körülmények között a csapatok támadási üteme az ellenség har,::
képességének, akitivtásának, a htp. jellegének és más feladatoknak a függvé
nyében különböző lesz. A deszantok és ejtőernyős csapatok alkalmazása a harc
kocsi csapatok lendületes tevékenysége élesen megnöveli az előremozgás ütemét. 
Ilyen körülmények között (a harctevékenység hagyományos eszközökkel történő 
folytatása esetén) sok htp. objektum ahogy ezt a NHH tapasztalatai igazolják 
megmaradhat teljes épségben~ Következésképpen a htp. szerveknek valamennyi 
szinten készen kell lenni a nem rombolt kommunikáció, szállító eszközök, 
anyagi eszközök javító intézmények effektív felhasználására a csapatok minden
oldalú htp. biztosítása érdekében. 

A harctevékenység Szovjetunió határán túl is folytatása új feladatot állí
tott a hadműveleti htp. elé. A csapatok szükség1eténck biztosítása érdekében 
szükségessé vált a külföldi államok magán és .állami tulajdonban levő ipará-
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nak, vasutainak, munkaerejének felhasználása, új módon kellett megoldani a 
mezőgazdasági késztermékek előállítását is. A hadműveleti hadtáp közvetlenül 
hajtotta végre a Szovjet Kormány és a Front haditanács utasításait a helyi 
lakosság megsegítésére a különböző államok polgárainak hazatelepítésére és 
részt vett a rombolt gazdaság helyreállításában. Ebben jelentkezett a hadmll
veleti htp. munkájának egyik legjellemzőbb vonása. 

Befejezésül szükséges szólni a htp. vezetés szerepéről az elmúlt háború
ban és arról, hogy napjainkban mily élesen megnövekedett a vezetés jelentősége. 
Célszerűnek látszik megjelölni a htp. vezetés néhány az 1945-ös évben kialakult 
sajátosságait. Az adott kérdés tanulmányozása alapot ad arra, hogy kijelent
sük: hogy minden hadművelet előkészítése és megvívása során alkalmazásra 
kerültek az előző hadműveletek tapasztalatai. Alapvetően ki kell hangsúlyozni, 
hogy minden frontnál a PK HTPH a hadművelet előkészítésének legelejétől 
bevonásra került a tervezésbe. Erről beszélt a legfelsőbb főparancsnok helyet
tese Zsukov Szovjetunió marssalja: ,,Háborúban a htp. munkájának sikere 
mindeneks::lőtt a htp. biztosítás átgondolt és ésszerű, a hadművelet celjának és 
elgondolásának megfelelő megszervezésétől függ. Zsukov előszava az Anü
pevekó által írt „A főirányban" című könyve 9. oldal. A htp. vezetéssel szem
ben követelmény a tervezett hadművelet elgondolásának mély megértése és az 
a képesség, hogy a hadművelet jellegének megfelelően tudja megszervezni a 
htp. biztosítást. Mennél szélesebbek a hadművelet keretei annál gondosabban 
kell kidolgozni a csapatok htp. biztosításának valamennyi gyakorlati rendsza
bályát annak minden szakaszára vonatkozóan. 

Számításba véve a Front htp. munkájának terjedelmét és bonyolultságát 
a Front pk. részéről a lehető leghamarább meg kell ismertetni a PK HTPH-el 
a hadművelet elgondolását, idejét, jellemzőit, a Front erőinek és eszközeinek 
csoportosítását, mert ellenkező esetben a htp. nem tudja megoldani a felada
tait ... nem tudja megoldani az anyagi eszközök utánszállítását, a lőszer, üzem
anyag, élelem és más anyagok felhalmozását és helyes lépcsózését. 

Bármilyen korlátozások is vannak érvényben a hadművelet tervezésében 
való részvételre, a PK HTPH a törzsfőnökkel egyenlően köteles teljes mérték
ben megismerni a kOvetkező hadművelet elgondolását, határidejét és jellemzőit. 

A titkok megőrzése érdekében a hadműveleti htp. okmányok, amelyek 
valamilyen mértékben felfedik a hadművelet elgondolását nem kerülnek ki
dolgozásra. A helyzetet a PK HTPH és a törzsfőnök teljes mértékben ismerik 
és ők határozzák meg a különböző szolgálati ágak feladatait és azok végrc:
hajtásának az idejét. 

A csapatok htp biztosításának megszervezésére kidolgozták a térképet gra
fikusan és a htp. direktívát a tevékenység kezdete előtt 5-7 nappal adták ki. 

A hadművelet folyamán a htp. vezetés önálló rövid intézkedések útján 
valósult meg, amelyeket vagy híreszközökön, vagy pedig személyes közlések 
útján juttattak el a végrehajtókhoz. Teljes htp. helyzetet csak a htp. törzsben 
rögzítették, amely mint vezetési szervezet valamennyi szolgálat tevékenységet 
koordinálta. 

A htp. tevékenységének vezetése (mint az egész hadügy) napjainkban na
gyon bonyolultá vált. Ezzel a témával kapcsolatosan a katonai folyóiratokban 
sok cikket publikáltak. Mégegyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy konzerú 
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körülmények között a csapatok htp. biztosítása rendkívül bonyolulttá vált. A 
htp. biztosítás megszeivezése feltételezi az átgondolt vezetést, az anyagi esz
közök pontos és meghatározott irányban történő mozgását, effektív szállító
eszközök meglétét, valamennyi szállítóeszköz komplex felhasználását és a leg
jobb híradó eszközök meglétét. 

Fontos megjegyezni, hogy a htp. tevékenysége elképzelhetetlen (egy példát 
véve csupán a sokezer fajta anyagot, amelyet a htp. igényel és fogad) az elekt
romos számítótechnika alkalmazása~ a matematikai eljárások rendszeresítése, az 
anyagi eszközök mozgásának mély elemzése nélkül, s anélkül, hogy ezeket az 
eszközöket egyszerűen a hadművészet és a reális helyzettel összhangban hasz
nálnánk fel. 

Az elmondottakból vitán felül kitűnik, hogy a haditevékenységek htp. biz
tosítása napjainkban alapvető jelentőségű. A különböző hadműveletek kidolgo
zása során a pk.-ok és főnökök nem hagyhatják figyelmen kívül azt a körü
ményt, hogy meghatározott mennyiségű üzemanyag, és lőszer megléte és 
a többi szolgálat működése nélkül harctevékenységet folytatni nem lehet. Ez 
- akszioma, s külön nem kell bebizonyítani. Íme a hds. és flotta életében 
napjainkban a htp. ezért tölt be fontos szerepet. 

1945-ös hadműveletekben a szovjet hadművelet, beleértve a htp. biztosí
tás megszervezését is tovább fejlődött. A hadműveletek széles méretei, dinamiz
musa és a csapatok csoportosításának alapvetően hk. csapatok csoportosításá
nak önállósága korszerű körülmények között is jellemző. Ezért az elmúlt háború 
tapasztalatai aktuálisak és célszerű felhasználni a htp. felkészítésében hasonló 
hadműveletek és harctevékenységek megvívásainak htp. biztosítása érdekében. 

Mi a hadművelet htp. tevékenységének csak néhány jellemző vonását tár
tuk fel és úgy ítéljük meg,hogy ez a téma további, még mélyebb kutatást kö
vetel meg. 
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