
A szárazföldi csapatok hadműveleti hadtápja 
korszerű hadműveletekben 

(Fordítás) 

Rövid történeti rész 

A háborúk történetében, valamint a hadművészet történetében követke
zetesen nyomon követhető az a törvényszerűség, melynek értelmében a regulá
ris hadseregek minden tevékenységét, az anyagi biztosítástól való függőség jel
lemezte. Az állam részéről az eszköz szerepét betöltő hadsereg, nem képes 
rendeltetésének megfelelni, nemtudja feladatait ellátni anélkül, hogy béke
időben, de különösen háború idején ne lenne ellátva minden szükségessel. 
A hadseregek szükségleteinek kielégítése függ: 

a termelőerők fejlettségi fokától; 
a termelési viszonyok jellegétől; 
az állam politikájától; 

- a társadalmi- és gazdasági tényezőktől; 
- a hadigazdaság fejlettségi színvonalától. 

Mindezt pedig a hadtörténelem tényei és az elmúlt korok nagy háborúinak 
tapasztalatai meggyőzően bizonyítják. 

A XX. század elején viselt háborúk során kétségtelenné vált, hogy nem
csak a háborúk egészének menete és kimenetele függ az adott hadszíntéren küzdő 
fegyveres erők hadtápbiztosításának pontosan működő rendszerétől, hanem 
ez a függőség fennáll mindenegyes hadművelet vonatkozásában is. Az esemé
nyek objektív fejlődése annak szükségességét idézte elő, hogy a hadműveleti 
szintű parancsnoksági tagozatnak is rendelkeznie kell hadtáp erőkkel és had
táp eszközökkel. 

Például az első világháborúban Oroszország szárazföldi csapatainak állo
mányában, a frontkötelékek és hadseregszintű seregtestek szervezeti megalakí
tását, csaknem azon nyomban olyan intézkedés követte, melynek alapján erőket 
és eszközöket bocsátottak rendelkezésre, ezek hadtápbiztosítása érdekében. Ez 
a tény pedig a hadtáp általános rendszerében, új tagozat kialakulásának kez
detét jelentette. 

A Szovjet Fegyveres Erők hadműveleti hadtápja, a polgárháború idején 
alakult ki. Noha a fiatal Szovjet Köztársaság gazdasági alapja az első világ
háborúban tönkrement, a Vörös Hadsereg kötelékébe tartozó szárazföldi csa-
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patok szervezeti formája, felépítése - különösen megalakulásának időszaká
ban -, a cári hadseregéhez volt hasonló, a hadműveleti hadtáp és annak tevé
kenysége mindemellett mégis fejlődésnek indult. Ez pedig abból fakadt, hogy 
a Vörös Hadseregnek és hadtápjának építése, elvileg is teljesen új alapokon 
indult meg. A hadműveleti hadtáp építésében és működésében, első ízben 
tulajdonítottak rendkívül fontos jelentőséget olyan elveknek, mint: 

- az össznépi t.imogatás, valamint a hadseregnek és a népnek az egysége; 
- a Kommunista Párt vezető szerepe; 
- az erők és az eszközök felhasználásában a szigorú központosítás és a leg-

messzebb menő takarékosság, egybekapcsolva az erőkifejtés összpontosításával 
a döntő irányokban. 

Mindazok a tapasztalatok, melyek a polgárháborúban halmozódtak fel és 
melyek a katonai elméletben, valamint a csapatok gyakorlatában jutottak ki
fejezésre, továbbá a fejlődésnek indult szocialista gazdaság és a hadügy, a há
borúk közötti időszakban lehetőséget nyújtottak ahhoz, hogy az ország védel
mét biztosító anyagi alap kibővítésében, valamint a fegyveres erők hadtápbiz
tosításának korszerűsítését illetően, az elmélet és a gyakorlat tökéletesítésében 
új lépéseket lehessen előre tenni, amellett, hogy a párt és a kormány tántorítha
tatlanul követte V. I. Leninnek arra vonatkozó útmutatását, mely szerint a há
ború megvívásához valóban erős, szervezett hadtáp szükséges, ugyanakkor egy
szersmind életbe is léptette a hadtáp fejlesztésére vonatkozó és annak megszilár
dítását célzó rendszabályokat. 

Amikor a kiemelkedő katonai teoretikus és jeles hadvezér, M. V. Frunze 
számolt a hadügy fejlődésének távlataival és a polgárháború gyakorlatát vette 
alapul, megjegyezte, hogy: 

,,a leggondosabban, a pontos matematikai számvetésekre alapozottan szer· 
vezett hadtáp nélkül, anélkül, hogy az arcvonal táplálása érdekében elő ne 
teremtenék mindazt, ami a katonai hadműveletek megvívásához szükséges, 
továbbá a hadtápellátást biztosító szállítások (vontatás) megszervezése nélkül, 
nem képzelhető el, hogy valami módon is helyesen, hozzáértően lehetne meg
vívni nagyobb katonai hadműveleteket." (F r un z e, M. V.: Válogatott Mű
vei. Voenizdat, 1965. 239. oldal, oroszul.) 

Ezeknek a következtetéseknek és az ilyen megállapításoknak mély értelmét, 
a hadsereg és a flotta gyakorlata a későbbiek során mindenben igazolta. 

Már a Nagy Honvédő Háború első hadműveleteiben is minden kétséget 
kizáróan nyilvánvalóvá vált a hadtápnak valamennyi tagozatban betöltött sze
repe. A Nagy Honvédő Háború a hadtápbiztosítás egész rendszerét a legszigo
rúbb kísérletnek vetette alá (mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban) 
és a háború a hadtáp fejlődésének legjelentősebb szakaszát képezte. A Szovjet 
Fegyveres Erők hadtápjának mind az elmélete, mind pedig a gyakorlata, 
a háború éveiben tovább tökéletesedett, fejlődött és minden vonatkozásban 
a világon legélenjáróbbak színvonalára emelkedett. Az elmélet és a gyakorlat 
annyira korszerűnek és távlatait tekintve is annyira helytállónak bizonyult, 
hogy egyes elvi tételek jelentőségüket egészen napjainkig megőrizték. 

Amikor gondolatban visszatekintünk hazánk történelmének erre a hősi 
időszakára, külön is kiemeljük, hogy a Kommunista Párt Központi Bizottsága, 
valamint az Allami Védelmi Bizottság szüntelenül figyelemmel kísérte a had-
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táp helyzetét és már időben rendszabályokat foganatosított a hadtáp tökélete
sebbé tétele és fejlesztése érdekében. Az Allami Védelmi Bizottság már a há
ború legelején, 1941. július 28-án kelt határozatával létrehozta a Vörös Had
sereg hadtápvezetésének elvileg is teljesen új szerveit. A későbbiek során (ennek 
az évnek nyarán és ugyancsak ennek az évnek őszén), a hadtáp átszervezését 
valamennyi tagozatban végrehajtották. A frontoknál és a hadseregeknél moz
gékony, a rendkívül manőverező jellegű háború követelményeinek megfelelő 
hadtápegységcket és intézeteket alakítottak meg. Annak mérvében ahogy a had
táp munkájával kapcsolatban gyűltek a tapasztalatok és a hadműveletek meg
vívása során ilyenek felhalmozódtak. A hadtápbiztosítás erői és eszközei is 
tökéletesedtek és kedvezőbbé vált a hadtápszervek egész szerkezeti felépítése. 
A pontos hadtápvezetés megteremtésében fontos szerepet játszottak azok a 
hadtáptörzsek, amelyeket 1942-ben állítottak fel valamennyi hadműveleti 
szintű seregtcstnél. 

A hadműveleti hadtáp tehát véglegesen és végérvényesen úgy alakult meg, 
mint a seregtestek (korábbi szakkifejezés szerint „hadműveleti magasabbegysé
gek". Ford.) elszakíthatatlan része. 

A háború utáni időszakban a hadműveleti hadtáp a Fegyveres Erők fej
lődésével együtt, azzal egységes egészet képezve a Nagy Honvédő Háború 
rendkívül gazdag tapasztalatainak birtokában a szocialista társadalom erősödő 
gazdasága alapján fejlődött tovább, felhasználva a háború után lefolytatott 
gyakorlatok és a mindennapi gyakorlat tapasztalatait. 

A hadmüveleti hadtáp feladatai és struktúrája 

A hadműveleti hadtáp állománya és összetétele, a hadtáperők és -eszkö
zök felhasználásának, igénybevételének lehetőségei és módjai, mindenekelőtt 
az ellátandó seregtest állományától, a hadművelet jellegétől és a hadművelet 
megvívásának körülményeitől függenek. 

Annak megfelelően, ahogy a fegyverzet fejlődött, ahogy változott a had
művelet jellege és mások lettek megvívásának módjai, megváltoztak a hadtáp 
feladatai és más lett a feladatok terjedelme, változáson mentek át a végre
hajtás módjai is. 

Korszerű hadműveletekben a hadtáp feladatai elvileg ugyanazokat fog
lalják magukba, mint előzőleg, tehát akárcsak a múltban, most is a csapatok 
folyamatos anyagi biztosítását, technikai biztosítását, valamint egészségügyi 
biztosítását jelentik. Ugyanakkor a feladatok jellege, ezek terjedelme és a vég
rehajtás módjai jelentősen és annak megfelelően változtak, ahogy változást 
szenvedtek a hadműveletek megvívásának módjai, ahogy új fegyverfajtákat 
kezdtek rendszeresíteni és alkalmazni a hadtáp feladatai kibővültek. A bonyo· 
lultabbá váló munka és a komplex formában tömegesen jelentkező feladatok 
miatt a hadtáp feladatai kibővültek. 

Kétségtelenül megállapítható, hogy a helyzet gyakori és éles változásainak 
valószínűsége (ami egyébként azt idézte elő, hogy a csapatok ellátásában és 
az anyagi eszközökből felmerülő szükségleteik kiszabatában jelentős ingadozás 
mutatkozik) kiváltotta annak szükségességét, hogy a hadtáp valamennyi tago
zatán készleteket kell tárolni és a hadszíntereken (valamint az összes seregtest-
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nél is) készleteket kell felhalmozni, az anyagi alapoknak és rakétáknak egész 
hálózatát oly módon kell kiépíteni, hogy ezek megbízható védelmet nyújtsa
nak a rakéta-atomfegyverek hatásával szemben. 

Az Amerikai Egyesült Allamok, Anglia és a Német Szövetségi Köztár
saság fegyveres erőinél - a NA TG-parancsnokság általános helyzetének meg
felelően - az ilyen bázisokat mind a saját nemzeti csapatok részére, mind 
pedig a katonai tömb egyesített fegyveres erői részére létrehozták. Ezeken 
a katonai bázisokon hatalmas mennyiségű készleteket halmoztak fel (30-tól 
90 napig terjedő szükségletnek megfelelő kiszabatban, amelyet a fegyveres 
erők felvonulásához terveztek). 

A hadműveleti hadtáp jelentős problémáinak egyikét képezi, hogy miként 
lehet pótolni és feltölteni az elhasznált lőszert, felszerelést, üzemanyagot és az 
ellátási ágak egyéb cikkeit. A külföldi katonai sajtó közlései szerint, valamint 
a helyi háborúk során kialakult gyakorlat elemzéséből kiindulva és az elméleti 
számítások adatait felhasználva azt lehet látni és arra lehet következtetni, hogy 
a fegyveres erőknél az anyagi eszközökből felmerülő szükségletek nemhogy 
csökkennének, hanem ellenkezőleg növekedni fognak és az egyes anyagfajtákon 
belül ezek aránya is megváltozik. 

A Német Szövetségi Köztársaság katonai szakembereinek számításai sze
rint például korszerű hadműveletekben az anyagi eszközökből felmerülő szük
séglet - egy katonára átszámított napi fogyasztás szerint - 45 kilogrammot 
tesz ki (vagyis 29 kilogrammal többet jelent, mint a második világháborúban). 

Az Amerikai Egyesült Allamok csapatainak anyagi eszközszükséglete 
a Vietnamban viselt háborúban, a különböző anyagfajtákból naponta átlagosan 
35 kilogrammot ért cl, egy katonára átszámítva. 

A korszerű hadműveletekben felhasználásra kerülő anyagi eszközök össz
mennyiségéből a legnagyobb kiszabat részaránya az üzemanyagra jut. Az Ame
rikai Egyesült Allamok Csapatainál Vietnamban, az anyagi eszközfajták össz
mennyiségéből az üzemanyag aránya 70°/o-ot tett ki (szemben azzal a 38°/o-kal, 
amely a második világháború éveiben az európai hadszíntéren fogyott). A Bun
deswehr szakértőinek az a véleménye, hogy a küzdő csapatoknál az üzem
anyag részaránya már most is eléri a 60 százalékot. Ez a számvetés azon alap
szik, hogy a Bundeswehr energia ellátottsága hatalmas mértékben megnöveke
dett és egy katonára átszámítva 40 lóerőt tesz ki. 

Korszerű hadműveletekben az anyagi biztosítás bonyolultságát továbbá 
az okozza, hogy az ellátási cikkek mennyisége (a cikkféleségek nomenklatúrája) 
is óriási mértékben megnövekedett. Az Amerikai Egyesült Allamok Vietnam
ban harcoló csapatai részére még 1967-ben, 20 ezer fajta és különböző elne
vezésű anyagi eszközt szállítottak ki. 

Az anyagi biztosítás feladatainak sokrétűsége és eltérő volta, új követel
ményeket támaszt az utánszállítási rendszerrel szemben. Jelenleg önmagában 
véve egyetlen szállítási ág sincs olyan helyzetben, hogy ezeknek a feladatok
nak mindegyikét megoldhassa. A fegyveres erők valamennyi tagozatán, a szál
lítási biztosítás egységes rendszerének megteremtésére van szükség, felülről 
lefelé. 

Mindezekkel kapcsolatban az jellemző, hogy a világ valamennyi hadse
regében folyamatban van olyan rendszabályok bevezetése, amelyek arra irányul
nak, hogy hadműveletekben valamennyi szállítási ágat összefogottan, komplex 
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módon vegyék igénybe és így alkalmazzák. Különösen széles körben terjedt 
és lendületes fejlődésnek indult a légi szállítás és a csővezetékes szállítás. 

Habár röviden, de mégiscsak tegyünk említést a hadműveletekben mű
ködő egészségügyi biztosítás feladatairól. Az egészségügyi biztosítás feladatai 
mindenekelőtt abban merülnek ki, hogy: 

- komplex rendszabályokat foganatosít a személyi állomány egészségének 
fenntartására és megóvása érdekében; 

- az egészségügyi szolgálat részt vesz a csapatok tömegpusztító fegyverek 
elleni védelmében; 

- a sebesültek részére segélyt nyújt és gyógyítja őket azzal a céllal, hogy 
egészségük gyorsan helyreálljon és ismét hadrafoghatóvá váljanak. 
(Megemlítjük, hogy az egészségügyi szolgálat dolgozóinak hősies erőfeszítése 
következtében a Nagy Honvédő Háború éveiben, a sebesülteknek mintegy 
72 százaléka, a betegeknek pedig 93 százaléka tért vissza egészségesen a szol
gálatba.) 

Magától értetődik, hogy a rakéta-atomfegyverek alkalmazásával vívott 
hadműveletben az egészségügyi szolgálat feladatai jelentősen szélesebb körűek 
és bonyolultabbak. Szakértők által folytatott vizsgálódások és kísérletek alap
ján ítélve és a külföldön megjelenő sajtó közleményekből kiindulva, ilyen körül
mények között a tömeges egészségügyi veszteségek egy időben keletkeznek, 
a személyi állomány sebesülésének jellege pedig lényegesen bonyolultabb lesz, 
és a kombinált sérülések aránya kerül túlsúlyba. Hadműveletekben az egész
égügyi szolgálatnak bonyolult feladatokat kell megoldania és számos problé
mával kell megküzdenie. 

Ismeretes, hogy a szárazföldi csapatok teljes mértékben motorizáltakká 
váltak és gépesítették őket. A technikai biztosítás feladatai általánosságban 
véve terjedelmükben is kibővültek, lényegesen bonyolultabbakká váltak mind 
a munkafajtákat illetően, mind pedig ezek végrehajtásának módjait tekintve és 
ugyanez vonatkozik a felhasznált, igénybevett erőkre és eszközökre is. 

A sokkal világosabb érthetőség érdekében, mondjuk az olyan feladatok, 
mint a harci komplexumok, az automatikus irányítási eszközök, a különféle 
harcjárművek és egyéb más korszerű gépek (melyek közül egyesek technikai 
biztosításának feladata korábban egy.iltalán nem merült fel) helyes igénybe
vételének, kiszolgálásának és javításának biztosítása, semmiképp sem hason
lítható össze a technikai biztosításnak olyan hasonló feladataival, amelyek az 
elmúlt háborúk hadműveleteiben merültek fel. 

Valamennyi hadtáptagozat, így többek között a hadműveleti hadtáptago
zat szervezeti felépítésének és összetételének, technikai ellátottságának és 
munkamódszereinek további tökéletesítését az tette szükségessé, hogy a hadtáp
biztosítás feladatai megváltoztak, a feladatok terjedelme megnövekedett és 
a végrehajtás körülményei is bonyolultabbakká váltak amellett, hogy egyidejű
leg megnövekedett a hadműveleteknek a hadtáp lehetőségeitől való függősége. 

Annak megfelelően, ahogy a fegyveres erőknél új fegyverfajtákat rend
szeresítettek és ahogy az utóbbi 10-15 év leforgása alatt a külföldi hadsere
gekben a csapatokat korszerű technikai eszközökkel látták el és szerelték fel, 
a hadtápszervek újraszervezése érdekében is rendszabályokat foganasítottak. Ez 
pedig abban jutott kifejezésre, hogy: 
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- felállították a rakétatechnikai biztosítás különleges szakcsapatait: ma
gasabbegységek, egységek és intézetek; 

- a technikai eszközök javításának és hátraszállításának (vontatásának) 
sokkal hatalmasabb, mozgékonyabb eszközeit alakították ki; 

- az új fegyverfajtáktól sérülést szenvedettek részére történő segélynyúj
tás érdekében intézeteket szerveztek. 
Megfeszítetten dolgoznak annak érdekében és olyan irányban, hogy olyan hat
hatós eszközöket gyártsanak, amelyek hadműveletekben védelmezni tudják 
a hadtápot és a hadtápvezetést is. A második világháború után például 
az Amerikai Egyesült Allamok hadseregében a hadtáp újraszervezése érdeké
ben egy sor programot dolgoztak ki és honosítottak meg. A Bundeswehr pa
rancsnoksága a szárazföldi csapatok anyagi-technikai biztosítását ellátó szol
gálatok újjászervezésén dolgozik, azzal a céllal, hogy egységes rendszert alakít
son ki mind a tábori csapatok, mind a területi csapatok részére. 

Komoly rendszabályok léptek életbe annak érdekében, hogy fegyveres 
erőinknél is tökéletesebbé váljon a hadtápbiztosítás rendszere. Számolva az 
imperializmus agresszív természetével, a párt és a kormány állandóan gondos
kodik a hadsereg és a flotta harckészültségéről és harci erejéről. A megoldásra 
váró problémák összkomplexumában lankadatlan figyelmet fordítanak a had
műveleti hadtáp tökéletesítésére és fejlesztésére. 

A korszerű hadműveleti hadtáphoz a szakcsapatoknak több profilú egy
ségei tartoznak (gépkocsicsapatok, vasúti csapatok, közúti csapatok, csőveze
tékes csapatok, repülőtér műszaki csapatok, repülőtéri-technikai csapatok és 
egyebek). Az ellátás biztosítása érdekében a hadműveleti hadtáp különféle 
rendeltetésű anyagi alapokkal (bázisokkal) és rakétákkal, javítószervekkel, 
egészségügyi intézetekkel és egyéb más egységekkel és intézetekkel rendelkezik. 

A Szovjet Fegyveres Erők hadműveleti hadtápjáoak szervezeti struktúrája 
és technikai ellátottsága egészében véve a legteljesebb mértékben megfelel 
a harckészültség, a manőverezőképesség és a mobilitás, a működőképesség és 
a rugalmasság mai követelményeinek, valamint a hadműveletek jellegének és 
megvívása körülményeinek. 

Vegyük röviden vizsgálat alá és tekintsük át a hadtáp szakcsapatok állo
mányát és rendeltetését. 

Az anyagi biztosítás egységei és intézetei számos olyan feladatot végeznek 
el, amelyek mind arra irányulnak, hogy a csapatokat ellássák lőszerrel, üzem
anyaggal, élelemmel, a tömegpusztító fegyverek elleni védekezés eszközeivel, 
ruházati anyagokkal és más anyagi eszközökkel. Figyelembe kell venni továbbá, 
hogy a szárazföldi csapatok kötelékébe tartozó seregtestek anyagi biztosításá
nak szervei tulajdonképpen nem csupán a hadsereg és a front csapatait látják 
el összfegyvernemi nomenklatúrájú anyagokkal és eszközökkel, hanem ugyan
csak ezek végzik más haderőnemek kötelékébe tartozó olyan magasabbegysé
gek és egységek ellátását is, amelyek a fronttal együtt fejtik ki működésüket 
és az adott seregtest hadtápsávjában helyezkednek el. 

Az anyagi biztosítás erőinek és eszközeinek alapját azok az anyagi alapok 
képezik, amelyek az ellátó raktárakat, a szállító egységeket és az ellátásnak, 
valamint a kiszolgálásnak egyéb más egységeit foglalják magukba. 

Az anyagi alapok mai korszerű rendszerére a nagyfokú manőverezőképes
ség, a mobilitás, a rugalmasság és a működőképesség a jellemző. 

86 



1 . 

A háború utam oteves tervek éveiben jelentős mértékben fejlődtek a vas
úti csapatok, a gépkocsiszállító csapatok és a csővezetékes csapatok. Ezek tech
nikai felszereltsége és ellátottsága, valamint szervezete és megszervezése lehe
tőséget nyújtott ahhoz, hogy: 

- a közlekedési utak helyreállítását, előkészítését és igénybevételét olyan 
ütemben és terjedelemben lehessen végezni, amely teljes mértékben megfelel 
a hadműveletek megvívásának; 

- az utánszállítással és hátraszállítással kapcsolatos feladatokat vala
mennyi szállítási ág és szállítóeszköz-fajta komplex felhasználásával lehessen 
megoldani. 

Ezek a csapatok megteremtik a hadtápbiztosításhoz a kellő feltételeket és 
egészében véve kialakítják a hadtáp manőverező képességének feltételeit is. 

Az utóbbi időben gyors fejlődésnek indultak a légi szállítás eszközei is. 
A különféle fajtájú repülőgépek és helikopterek képesek csapatokat, nehéz 
technikai eszközöket és az összes fajtájú anyagi eszközöket nagy távolságra 
szállítani. (A korszerű technikával felszerelt és ellátott katonai szállító repülök, 
önálló repülőnemet képeznek.) 

A technikai biztosítás egységei, intézetei és üzemei, a csapatok magas 
fokú harckészültségének és mozgékonyságának biztosítása szempontjából rend
kívül fontos feladatokat látnak el. Ezek a csapatok el vannak látva nagy tel
jesítőképességű technikai eszközökkel, képesek gyorsan települni és a kialakult 
harchclyzct körülményeinek megfelelően, képesek gyors manővereket végre
hajtani. Mindez pedig lehetőséget nyújt ahhoz, hogy hadműveletekben közvet
lenül a harcmezőn lehessen kialakítani a technikai kiszolgálásnak, a hátraszál
lításnak (vontatásnak), továbbá a fegyverzet, a harci technikai eszközök és más 
eszközök javításának eredményesen működő rendszerét a harctevékenységek 
körzetének egész mélységére, a végrehajtandó munkák sokféle változatának 
megfelelő kibővítésével. 

A seregtestek állományába tartozó hadtáp erőinek és eszközeinek legna
gyobb számú csoportját, az egészségügyi biztosítás egységei és intézetei teszik 
ki. A fegyverek pusztító tulajdonságainak fokozódásával állandóan tökélete
sednek azok az eszközök, amelyek segítségével: 

- meg lehet előzni a betegségek keletkezését; 

- el lehet végezni a sebesültek és betegek gyógyítását; 

gyorsan segélyben lehet részesíteni a sebesülteket és 

szakosícott gyógykezelést lehet biztosítani a sebesültek és betegek teljes 
felgyógyulásáig. 

Lendületesen fejlődtek a hátraszállítás eszközei is. 
Az egészségügyi szolgálat manőverképes egységekkel rendelkezik ahhoz, 

hogy a különféle profilú gyógyító intézetek révén, már a hátraszállítás elöl 
levő szakaszán szakosított segélyt tudjon nyújtani. 

Rendelkezésre állnak a sebesültek és betegek hátraszállításához sebesült
szállító gépkocsiegységck, egészségügyi-szállító repülőegységek és más egységek 
és intézetek. 
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A csapatok hadtápbiztosítdsának megszervezése hadműveletekben 

Az a tény, hogy a hadműveletek sikere fokozottabb mértékben függ 
a mindenre kiterjedő és folyamatos hadtápbiztosítástól, a közlekedési utak 
és szállítóeszközök időben történő előkészítésétől és pontos munkájától, függ 
továbbá attól, hogy mennyire foganatosítjuk a hadtápobjektumok, hadtáperők 
és -eszközök működőképességének biztosítására irányuló rendszabályokat, mind
ez azt vonja maga után, hogy valamennyi bonyolult feladat megszervezésével 
szemben fokozott követelmények állnak fenn. 

A gyakorlat tapasztalatai azt mutatják, hogy hiába lehetnek meg az összes 
potenciális lehetőségek a csapatok szükségleteinek mindenre kiterjedő kielégí
téséhez, ha hiányzik a pontos szervezés, ha az anyagi eszközök, a biztosítás 
különféle intézetei nem ott tartózkodnak, ahol ezekre a legégetőbb szükség van, 
vagy ezek nem olyan készenléti fokon vannak, amilyen a feladatok időben 
történő végrehajtásához szükséges. A hadtápbiztosítás pontos megszervezésének 
elmulasztása, rendkívül komoly veszélyeket rejt magában, olyan értelemben, 
hogy a rakéta-atomfegyverek alkalmazásának viszonyai közepette folyó had
műveletek tervei meghiúsulnak. 

Jelenleg az összes külföldi hadseregekben olyan kísérletek folynak, hogy 
megtalálják a megszervezésnek leginkább elfogadható módjait, ezért: 

- új elveket dolgoznak ki; 
- tökéletesítik a hadtáp szervezeti felépítését, szerkezetét; 
- új utakat és módokat keresnek olyan irányban, hogy fokozzák a had-

tápbiztosítás egész rendszerének működőképességét. 

A hadtápbiztosítás megszervezése tulajdonképpen szerves és elválasztha
tatlan részét képezi bármely hadművelet előkészítésének és biztosításának, ame
Jyet seregtestek, vagy a fegyveres erők hadászati csoportosításai hajtanak végre. 
A jelenlegi elméleti nézetek szerint a hadtápbiztosítás megszervezése a követ
kezőket foglalja magába: 

- magának a hadtápnak a felkészítésére vonatkozó rendszabályok összes
ségének a megtervezését és végrehajtását; 

- a hadtáp összes erőinek és eszközeinek időben történő átállítását a béke
álJapotról a háborús helyzetre; 

- egyéb más feltételek megteremtését a folyamatosan működő anyagi biz
tosításhoz, a szállítási biztosításhoz, a technikai biztosításhoz, az egészségügyi 
biztosításhoz és más biztosítási ágakhoz és a hadművelet megvívása során 
a csapatok kiszolgálása érdekében; 

A hadtápbiztositás összességéhez tartoznak továbbá azok a rendszabályok, 
amelyeket mind békeidőben, mind pedig háború idején azzal a céllal léptetnek 
életbe, hogy megteremtsék a feltételeket és megfelelő körülményeket a hadtáp
biztosítás rendszerének működőképessé tételéhez, összességében véve pedig 
külön-külön minden egyes objektum megbízható munkavégzéséhez olyan körül
mények között, amikor a felek rakéta-atomfegyvereket alkalmaznak. 

A Szovjet Fegyveres Erők hadtápszervei, a csapatok hadműveletekben 
folyó hadtápbiztosításának megszervezésében óriási gyakorlatra tettek szert 
a Nagy Honvédő Háború éveiben. 
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Különösen figyelemre méltó a háború éveiben a csapatok hadtápbiztosí
tásának, megszervezésében megmutatkozó rugalmasság. Mindazok a rendszabá
lyok, amelyeket a háború kezdeti időszakában a Kommunista Párt és a Szovjet 
Kormány foganatosított a hadtáp tökéletesebbé tétele érdekében, az 1941-es 
év súlyos védelmi tevékenységeinek körülményei közepette is lehetővé tették, 
hogy óriási kiterjedésű arcvonalon, a Barents-tengerszorostól a Fekete-tengerig 
terjedően is meg lehetett szervezni a csapatok ellátását. 

Az ellentámadás és az 1941-1942. évi téli általános támadás időszakában 
a hadtáp feladatai jelentős mértékben kibővültek és bonyolulttá váltak. A Vö
rös Hadsereg hadtápszervei azért tudtak kidolgozni új munkamódszereket és 
azért módosítottak meg új eljárásokat, mivel befejeződött a népgazdaság átál
lítása a háborús szükségletek termelésére és folyamatosan rendelkezésre lehetett 
bocsátani a szükséges termékeket. 

A hadtápszervek számára komoly erőpróbát jelentett a fegyveres erők 
hadászati csoportosításainak ellátása a Volga mentén és a Kurszk alatt vívott 
csatákban. A hadtáp végrehajtotta szervezeti átállítását és alapvetően kész volt 
arra is, hogy biztosítani tudja azokat a sokkal nagyobb támadó hadművelete
ket, amelyek a fasiszta-német területhódítók szétzúzására irányultak. A sereg
testek hadtápbiztosításának megszervezésére vonatkozóan erre az időre kidol
gozott rendszabályok, módok és eljárások bebizonyították életképességüket és 
azt, hogy megfelelnek azoknak az új követelményeknek, amelyek az 1944. évi 
hadászati hadműveletekkel szemben és a Nagy Honvédő Háború befejező idő
szakában vívott hadműveletekkel szemben fennállnak. Azt követően, hogy 
a csapatok átlépték a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének állam
határát, a működő hadseregek hadtápjára még kiegészítésként szokatlan és 
rendkívül komoly feladatok hárultak, nevezetesen, hogy mindenre kiterjedő 
anyagi segítséget nyújtson a felszabadított országok lakosságának és a népgaz
daság helyreállítására irányuló munkálatokban támogatásban részesítse a helyi 
hatósági, igazgatási szerveket. A hadtápszervek ennek az internacionalista köte
lezettségből fakadó feladatnak a végrehajtásával is sikeresen megbirkóztak. 

A hadseregnek és a flottának a Nagy Honvédő Háború éveiben végzett 
munkája arról tesz tanúbizonyságot, hogy az elméleti elgondolások helyesek 
voltak és a csapatok gyakorlata eredményesnek bizonyult. Ennek a rendkívül 
gazdag tapasztalatnak felhasználása érdekében komoly erőfeszítéseket kell 
tenni, hiszen a hadseregnél és a flottánál az ilyen tapasztalatokkal rendelkező, 
alkotó személyiségek száma évről évre kevesebb lesz. Az ő felváltásukra és 
helyükbe lépő fiatal katonai kádereknek emlékezniük kell arra, hogy a had
tápbiztosítás megszervezésére vonatkozó számos olyan elvi tétel, amelyet a na
gyon is komoly katonai próbatétel éveiben dolgoztak ki, napjainkig sem veszí
tette el időszerűségét. 

Amikor a szovjet hadtudomány és gyakorlat kritikusan értékeli a háborús 
tapasztalatokat, ezeket mindemellett az új körülményeknek megfelelően alkal
mazza. Az ilyen állásfoglalás pedig lehetővé teszi, hogy egész hadtápbiztosítási 
rendszerünk, ezen belül pedig a csapatok hadtápbiztosításának megszervezése 
különféle fajtájú hadműveletekben, megfeleljen a korszerű követelményeknek. 
A hadtápbiztosítás megszervezésének kidolgozott elvei megfelelnek a Szovjet 
Fegyveres Erők előtt álló feladatoknak, az ország gazdasági élete jellegének 
és fejlettségi színvonalának. 
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A hadtápbiztosítás megszervezésének legfontosabb elve korszerű hadmű
veletekben - a tervszerűség. Ez az elv a szocialista gazdaság fejlődésének terv
szerűségét, jelentő alapelvekből fakad. Ennek az elvnek szigorú szem előtt tar
tása valamennyi hadtáptagozaton garantálja, hogy ne legyen fennakadás a csa
patok ellátásában, megteremti továbbá a feltételeket ahhoz, hogy a hadtáp 
munkája egyenletes legyen mind a hadműveletek előkészítése alkalmával, mind 
pedig annak megvívásakor. 

A csapatok hadműveletekben folyó hadtápbiztosításának megszervezése 
során a gazdaságosság, a legteljesebb mértékben helyesnek bizonyult mind 
a polgárháború éveiben, mind pedig a Nagy Honvédő Háborúban. Ennek az 
elvnek követelményei áthatják valamennyi feladat megoldását és nemcsak 
a rendelkezésre bocsátott készletek takarékos és gazdaságos felhasználásában 
jutnak kifejezésre, hanem abban is megmutatkoznak, hogy a hadtáp magasabb
egységckct, egységeket és intézeteket a lehető leggazdaságosabban lehessen fel
használni. 

A hadtáp magas szintű készenléte, ami megfelel az ellátandó csapatok 
harckészültségi színvonalának, közvetlenül a pártnak és a kormánynak azokból 
a követelményeiből fakad, amelyeket a Fegyveres Erőink felé támaszt azzal 
kapcsolatban, hogy csapatai legyenek állandó harckészültségben a haza meg
védésére. A hadtápbiztosítás megszervezésének tulajdonképpeni alapjaiban 
bennefoglaltatik annak pontos megértése, hogy a hadtáp készenléte nélkül nem 
lehet megtoldani a csapatok magas fokú harckészültségének biztosítására irá
nyuló problémákat, sem a hadműveletek előkészítésekor, sem pedig a hadmű
veletek megvívása során. 

Az elöljáró parancsnokság felelősségének elve az ellátandó csapatok ösJzes 
szükségleteinek teljes és időben történő kielégítéséért, a szovjet hadművészet 
egyik alapelvének lényegéből fakad, amely azt is megköveteli a csapatok 
részére harcfeladatot megszabó parancsnoktól, hogy a megfelelő anyagi alapot 
is megteremtse. Ebből az elvből kiindulva, a fegyveres erők szervezeti struk
túrájának minden egyes tagozatában kell legyenek hadtápszervek és meg kell 
legyenek a megfelelő anyagi-technikai készletek is. Ennek az elvnek köszön
hetően minden egyes parancsnoknak (magasabbegység-parancsnok, egység
parancsnak) minden lehetősége megvan ahhoz, hogy: 

- elhatározásával az alárendelt csapatoknál olyan kiszabatú készletek fel-
halmozását határozza meg, ami megfelel feladataiknak; 

- átcsoportosítsa a hadtáp erőit és eszközeit; 
- tartalékokat halmozzon fel és alakítson meg; 
- a hadműveletek során kialakult helyzettől függően a készletekkel manő-

verezhcssen. 

Az az elv, mely szerint a hadtápbiztosítás megszervezése meg kell feleljen 
a hadműveletek jellegének és a csapatok feladatainak, megköveteli: 

- a hadműveleti hadtáp felépítésében a rugalmasságot; 
- a hadtáp valamennyi elemének manőverezőképességét és mobilitását. 
- az erők és eszközök állandó meglétét olyan mennyiségben és kiszabat-

ban, mely megfelel a csapatok feladatainak és a végrehajtás körülményeinek; 

A csapatok hadtápbiztosításának megszervezésében olyan alapelv_. mint 
a hadtáp mlíködóképessége, véglegesen akkor alakult ki, amikor a világon 
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számos hadsereg felszerelésében megjelent a rakéta-atomfegyver. Az ilyen esz
közök alkalmazásával vívott hadműveletekben - a múltban kialakult gyakor
lathoz egyáltalán nem hasonlíthatóan - megnövekedett a harctevékenységek 
menetének és kimenetelének függősége, a hadtápmunka szilárdságától és a had
táp folyamatos működésétől. Ma már a hadtáp nem csak a csapatoknál fel
merülő szükségleteket elégíti ki fegyverzetből, technikai eszközökből, üzem
anyagból és más anyagi eszközökből. Jelenleg a hadtáp részt vesz: 

- a csapatok tömegpusztító fegyverek elleni védelmében; 
- az ellenség részéről atomfegyverek alkalmazása esetén a következmények 

felszámolásában; 
- számos egyéb olyan feladat megoldásában, amelyek a csapatok állandó 

harckészültségének fenntartására irányulnak; 
- olyan feltételek és körülmények megteremtésében, melyek a csapatok 

huzamosabb ideig tartó, önálló tevékenységét biztosítják. 

A hadtápbiztosítási rendszer megszervezése alkalmával az említett elveket 
számításba kell venni. Mindamellett a hadtápbiztosítás megszervezése - akár
csak a megszervezés alapját képező elvek is - nem lehetnek állandóak és meg
változtathatatlanok, ezek az elvek a fegyveres küzdelem eszközeinek fejlődé
sével, a csapatok szervezeti felépítésével és tagozódásával, valamint a csapatok 
tevékenységi módjaival együtt változnak. 

Közismert tény, hogy a fegyverrendszerek többsége minden 10-12 évben 
teljesen lecserélésre szorul, néhány fegyverfajta „hasznos élettartama" pedig 
- a külföldi sajtóközlemények adatai szerint -, még ennél is rövidebb (5-7 
esztendő). Mindezek alapján érthetővé válik, hogy a mai viszonyok között 
a csapatok szervezetének fejlődésében, }vlrcászatukban és hadműveleti művé
szetükben rendkívül dinamikus folyamatok mennek végbe. Teljesen logikus 
az a következtetés, hogy a hadműveleti művészet szerves összetevő részét képező 
fontos terület, vagyis a hadtápbiztosítás megszervezése is állandó fejlődésen 
megy keresztül. És ezt a területet állandóan művelni kell. Kétségtelen és ért
hető, hogy az erők és eszközök tökéletesítéséhez és a hadtápbiztosítás megszer
vezéséhez elengedhetetlen a valóban tudományos előrejelzés alapján folytatott 
széles körű tudományos kutatás, vizsgálódás, figyelembe véve a tudományos
technikai haladás távlatait, a gazdasági alap fejlődését és a technika tökéle
tesedését. Mindez pedig azt idézi elő, hogy korszerű hadműveletekben a siker 
nagymértékbe a hadtáp lehetőségeitől és a hadtápbiztosítás helyes megszerve
zésétől függ. 

Befejezésül kihangsúlyozzuk, hogy - az összes beosztású - magasabb
parancsnoknak, parancsnoknak és főnöknek, törzsben dolgozó tisztnek és a 
fegyvernemi csapatok vezető szerveinél dolgozó tisztnek pontosan és határo
zottan ismernie kell a hadtápbiztositás megszervezésének alapjait, a hadtáp
szervek valamennyi tisztjének pedig tökéletesen ismernie kell az erők és az 
eszközök hathatós alkalmazásának módjait és korszerű hadműveletekben ezeket 
megbízhatóan vezetni kell tudniuk. 
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