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A HADTAPBIZTOSITAS ELMÉLETE 

A csapatok hadtápbiztosításának korszerűsítéséről 

Dr. Lap OJ Mi hál y vezérőrnagy 
a hadtudományok kandidátusa 

A hadseregek fegyverzetében, felszerelésében végbemenő változások a kor
szerű harcitechnikai eszközök tömeges megjelenése - ennek kapcsán a harcok és 
hadműveletek dinamizmusának fokozódása, a harcok, hadműveletek megsemmi
sítő hatásának növekedése a csapatok hadtápbiztosításával szemben minden vo
natkozásában magasabb igényeket támaszt. Nagyobb terjedelmű, pontosabb és · 
gyorsabb munkát követel. A feladatok nőnek, a feladatok végrehajtásának körül
ményei egyre bonyolultabbá válnak és azok végrehajtására kevesebb a rendelke
zésre álló idő. 

Mindezek a körülmények arra ösztönöznek bennünket, hogy a hadtáp vala
mennyi vezetési szintjén szünet nélkül foglalkozzunk a hadtáp tervszerű és ará
nyos fejlesztésével, a hadtáp szervezeti, anyagi, technikai fejlesztésével, a műkö
dési rend tökéletesítésével s ezek összhatásaként a hadtáp, a csapatok hadtápbiz
tosítási rendszerének élet- működő- és teljesítőképességének növelésével. 

Csak ez az út vezet el annak a közismert követelménynek a kielégíté
séhez, mely szerint a hadtáp készenlétének, felkészítésének színvonala meg kell, 
hogy feleljen az általa kiszolgálandó csapat készenléti, felkészítési színvonalának. 

Ezt a feladatot, ezeket a célkitűzéseket különböző módon, különböző meny
nyiségü eró és eszköz ráfordításával lehet teljesíteni. 

Számunkra azonban nem közömbös az, hogy céljainkat milyen áron és mi
lyen hatásfokkal -teljesítettük. A legcélravezetőbb út, a ráfordítandó erő és eszköz 
legoptimálisabb nagyságának meghatározása széles körű tudományos kutató mun
kát igényel, s nem nélkülözheti annak a tapasztalt, a hadtáp munka elméletében 
és gyakorlatában jártas tiszti, tiszthelyettesi állománynak a véleményét, amely 
már közel három és fél évtizede becsülettel 6s sikeresen oldotta meg feladatát a 
béke időszakában harcgyakorlatok, harcfeladatok, népgazdasági munkák és elemi 
csapás elhárítása során. 

Célunk tehát az, hogy felvessük azokat a témát érintő kérdéseket, amelyek 
megoldásához tanácsokat, javaslatokat várunk. 

A továbbiakban a hadtáp tagozódásának megfelelően lássuk a kérdéseket. 

A csapathadtápróZ. 

A csap:athadtáp szervezete, teljesítőképessége az utóbbi években a csapatok
kal összhangban fejlődött. Pl. amíg a csapatok páncélvédettsége, elhárító képes-
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sége, légvédelme, közvetlen légvédelme határozottan fejlődött, addíg ez a hadtáp 
területein nem érte el a kívánt szintet. A lemaradá,st még erőteljesebbé az a tény 
teszi, amely a várható ellenségeink erőteljes diverziós tevékenységre, a vis!szama
radó erők aktív harcra való törekvéséből fakad. A kérdés megoldása egyszerű
nek látszik - rendszeresíteni keH a hadtáp állományába a szükséges harceszközö
ket. A kérdés azonban nem ilyen egyszerű. 

Felvetődik: ilyen es~özöket hova rendszeresítsünk; ezzel a létszámot is nö
veljük, vagy a meglévő állományt készítsük fel ezen eszközök kezelésére; a sze
mélyi állományt ezen harceszközök alkalmazásából képezzük ki; a tisztjeinket, 
tiszthclyetteseinket mileyn mértékben, hol és mikor készítsük fel ezek alkalmazá
sának vezetésére? 

Az életképességgcl, vezetéssel összefüggő gondunk a hadtáp belső híradásá
nak rendezése. E területen lefolytatott kísérleteink kedvezőek. Valamennyi szál
lító rajt, ello. szak.aszt, ZSH-t a megjelölt magasabbegységnél rádióval láttuk el 
A rádiók kezelésével másodbeosztásként a meglévő személyi állomány egy ré
szét készítettük fel. 

E két felvetett téma alapján jól érzékelhetjük, hogy a hadtáp személyi állo
mány felkészítése rendkívül bonyolulttá vált, ismerni kell az anyagot, kezelni kell 
a technikát, a rádiót, rakodógépeket, hűtő gépkocsit, kötöző gépkocsit, üza. töltő 
gépkocsit és töltősorokat; készen kell lenni az ellenség alacsonyan támadó repü
lői, kisebb páncélos csoportjai megsemmisítésére, a földi diverziós és visszam1-
radt harci alegységei támadásának elhárítására, stb. 

Látszólag tehát sok ellentmondással kerülünk szembe. A feladatot azonban 
meg kell oldanunk és meg is oldható. Hogyan? vetődik ,fel a kérdés. Az látható, 
hogy a hadtáp létszáma csak meghatározot mértékig növelhető. Az intenzív mód
szereket kell előtérbe helyezni. Melyek ezek ezen a területen? Az egyik minden
képpen az, hogy célirányosabban használjuk fel mind a szellemi energiát, mind a 
rendelkezésre álló anyagi javakat. 

A hadtápbiztosítás egész rendszerében alapvető kérdés :az anyagok csapatok
hoz történő eljuttatásának meggyorsítása. Ennek megvalósítására nem egy új mód
szer és eljárás látott napvilágot. Ezek a csapatoknál kikisérletezett és központi
lag bcmut.atott módszerek, jelentős előrelépést jelentettek és komplex alkalmazá
suk lényegesen megbízhatóbbá teszik a csapatok hadtápbiztosítását. Felvetődik a 
kérdés különösen akkor, ha abból indulunk ki, hogy a magasabbegységektől :.1 

felhasználóig két közbeeső tagozaton keresztül jut az anyag, hogy nem kell e ke
resni új utakat. Célszerű e a „hagyományos" ellátási rendszerhez ragaszkodva 
belenyugodni abba, hogy 20 km mélységben (arcvonaltól a magasabbegység had
tápig) lényegében a harmadik átrakással jut el :az anyag .a rendeltetési helyére. A 
távolság megtételére kevesebb idő .szükséges, mint az anyag átrakására. Gondo
lom, hogy sokoldalú elemzés után érdemes e kérdést megvizsgálni, főleg olyan 
vonatkozásban, hogy a magasabbegységig bezárólag megtartsunk e minden ellátó 
hadtáp tagozatot? Van e lehetőség arra, hogy esetleg a zászlóalj, vagy ezred had
tápot mint ellátó tagozatot a rendszerből kikapcsoljuk? Ha ez megtörténik csök
ken-e, vagy szilárdabb lesz e a csapatok hadtápbiztosításának rendszere, nem 
szűkül e a csapatok önállósága? Ez utóbbi gondolat érintése nelkül is élő prob
lémaként jelentkezik a gl. és hk. z-ak hadtáp helyzetének megítélése, alapvetően 
az, hogy indokolt-e ha z. had tápok élére tiszt hadtáphelyetteseket állítunk? 

Megítélésem szerint a gl. és hk. z-ak összfegyvernemi szerepének erősödése, 
fegyverzetük korszerűsödése és bővülése kapcsán a z. hadtáp erősítése látszik 

4 

• 



• 

-

/ 

célszerűnek és mint ellátó tagozatot az ezredet kellene kikapcsolni, meghagyva 
az e. hadtápok vezető szerveit olyan felfogásban, hogy azok, amellett, hogy a pk. 
támaszai, a_ magasabbegység hadtáp vezető -szerveinek „csápjait" képezzék amel
lett tervezik, szervezik és végzik a zászlóaljak, e. közvetlenek hadtápbiztosításá
nak gyakorlatát. 

Ami a ZPK HTPH-i hely szervezését illeti szintén reális szükségletként je
lentkezik. Ez indokolható a zászlóaljak hadtápbiztosítási feladatainak fokozatos 
növekedésével, valamint azzal, hogy véleményünk szerint megérett a helyzet arra, 
hogy békeidőszakban is fokozott szerephez juttassuk a z. hadtápokat, módosítva 
ezélt.al a szd. alo. szolg. vezetői rendszert és a z. mindennemű anyaggal való ellá
tását békében is a z. hadtápokra testáljuk. 

Ennyit a csapathadtápról azzal a megjegyzéssel, hogy ugyancsak hasznos 
volna tanulmányozni az érintett területek kiképzési, felkészítési és vezetési von~ 
zatait. 

A hadmííveleti hadtápról 

A hadműveleti hadtáp a szárazföldi csapatok vonatkozásában fontns és ve
zető szerepet tölt be. Feladatai fokozatosan kiterjednek, nőnek olyan mértékben, 
hogy azok végrehajtásának szervezését, tervezését és végrehajtását ugyancsak 
nem lehet végrehajtani a megszokott szervezetekkel ~s módszerekkel. 

A hadműveleti hadtáp területén i-s érvényes az a követelmény, mely szerint 
a hadtáp élet teljesítő és működőképeségét tovább kell fejleszteni. Ezzel össz
hangban erősen meghatározó jellege van a szervezeti reorganizációnak, mert az 
erők és eszközök ésszerűbb csoportosítása: egyszerűbbé teszi a vezetést; lehetővé 
teszi az erők és eszközök hatékonyabb felhasználását, igénybevételét. 

E tekintetben hasznos volna a széles körű vita kibontakoztatásának, mert 
nem nélkülönözhetjük a konstruktív fejtegetéseket, javaslatokat sem a reorganizá
ció elvi alapjainak meghatározása, sem a konkrét szervezeti forma kialakítása 
tekintetében. 

Konkrétan milyen kérdésekről is van szó? Ilyenekről: milyen módosításokat 
kell eszközölni a hadműveleti hadtáp szervezetében, struktúrájában annak érde
kében, hogy a vezetés feltételei egyszerűbbek legyenek, a szervezeti formák tegyék 
lehetővé a direktebb feladatszabást, a rendelkezésre álló erők és eszközök haté
konyabb igénybevételét, a hadszíntér sajátosságaiból fakadó követelmények kie
légítését. 

E célkitűzések megvalósítása érdekében elengedhetetlen a különböző és azo
nos rendeltetésű htp. szervezetek integr.ációja. Az anyagi biztosítás erőit: ellátó 
dandárba, az egészségügyi biztosítás erőit: eü. ezredbe, a technikai biztosítás 
erőit: javító ezredbe, vagy dandárba célszerű összevonni. 

Ezek;et az összevonásakat természetesen nem mechanikus módon kell meg
oldani, hanem e munka során is érvényesíteni kell az intenzív módszereket. Fon
tos és hasznos volna ezeket a módszereket időben feltárni, javaslatokkal elősegí
teni, hogy a racionalizálás oly módon menjen végbe, mely a legoptimálisabb erő 
és eszközráforditással biztosítsa a hadtáp élet és teljesítőképességének növelését. 

Az intenzív módszerek közé soroljuk azt is, hogy kiemelt figyelmet fordí
tunk m_inden szinten a hadtáp technika fejlesztésén kívül a hadtáp szervezetek 
technikai ellátottságának növelésére. Ezen igények kielégítése érdekében jelentős 
mértékben tervezzük igénybe venni a népgazdaság egyre bővülő technikai lehető
ségeit, ezzel párhuzamosan az eddigiektől nagyobb mértékben tervezzük a polgári 
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szervekkel elvégeztetni egy sor olyan feladatot, mely az ország és a hadsereg 
szempontjából gazdaságosan és hatékonyan megoldható. 

Teljesítménynövelő tényezőként figyelembe vesszük a hadműveleti területen 
fellelhető készletek és kapacitások felhasználásának lehetőségeit. Itt minden 
olyan anyagokra, szolgáltató eszközökre, javító, helyreállító erőkre és eszközökre 
gondolunk, melyek növelik a hadtápbiztosítás színvonalát és csökkentik az or
szág amúgy is megnövekvő leterheltiségét. Ennek érdekében biztosítani kivánjuk 
a hadtáp szervezetekben azokat az erőket és eszközöket, melyek szükségesek ezen 
polgári kapacitások igénybevételének megszervezéséhez és végrehajtásához. 

Számításba vesszük a korszerűbb módszerek kialakítását és ezek feltételei
nek megteremtését. Például a szállítás korszerű módjai, a konténeres szállítás al
kalmazása, az egységrakományképzés elvi és gyakorlati módszereinek megvalósí
tása, ehhez a feltételek megteremtése, a harcoló csapatok komplex, folyamatos 
és tömeges feltöltési feltételeinek biztosítása stb. 

A szállítások, a bázisokon, raktárakban történő anyagmozgatás gyorsítása, 
az eddigiekhez viszonyítva nagyobb mértékben rendszerbe állítani a rakodógépe
ket. A rendszeresített rakodógép szükségletet részben beszerzés, de alapvetően a 
népgazdaság rakodó eszközeinek lebiztositása útján tartjuk célszerűnek kielégíteni. 

Az anyagok egyes tagozatok részére a közbeeső tagozatok megkerülésével 
való eljuttatása, az ezzel kapcsolatos irányszállítmányok megbízható őrzése, vé
delme céljából törekszünk valamennyi tagozatban őr-rakodó és szállitmánykisérö 
alegységek rendszerbe állítására, ezzel a munka gyorsítására, az erők és eszközök 
megbízhatóbb megóvására, a veszteségek, a veszteségpótlási igények csökkenté:
sére. 

A hadtáp erők és eszközök - háborúban is - ésszerű, takarékos alk:ilmazá
sát, felhasználását segíti elő, hogy megbízhatóbb feltételeket teremtünk valameny
nyi szinten a hadtáp vezetés számára. Növeljük a mindenoldalú, de kiemelten a 
híradás, az automatizált vezetés feltételeit. 

A hadtápvezetési tevékenység korszerűsítése fontos területének tekintjük a 
vezetésgépesítés, automatizálás mind széleskörűbb elterjesztését, eredményei, vív
mányai hasznos és célirányos felhasználását. 

Ennek szükségességét az indokolja, hogy a helyzet a korszerű hadműveletek
ben gyorsan és élesen változhat, viszont az idő az értékelésére és az elhatározás 
meghozatalára igencsak behatárolt lesz. Más oldalról, az információtömeg, ame
lyet feltétlenül ösze kell gyűjteni és feldolgozni, állandóan növekszik. A Szovjet 
Fegyveres Erőknél folytatott kutatások eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy 
a hadtáp információ-menyiség naponta elérheti: a központban 30-35 millió jelet, 
a frontnál 1,5 millió, a hadseregnél az 500-600 ezer és a hadoszrálynál a 80-100 
ezer jelet. 

Ez a helyzet a törzsek tevékenységében növekvő ellentmondást jelent, melyet 
az operativitás növelésével, a törzsek létszámának emelésével már nem lehet meg
oldani. Az ellentmondás szűkítése, feloldása, amellett, hogy javítjuk a munka
stílust, a munkamódszereket és korszerűsítjük a hadtáptörzsek, magasabbegységek, 
egységek és intézetek szervezetét, ~ak a vezetésgépesítési és automatizálási esz
közök széles körű alkalmazásával lehetséges, amely egyben biztosítja a vezetés 
teljes folyamatának komplex automatizálására való áttérést, azaz a hadtáp veze
tés automatizált rendszerének kialakítását. 

Tehát egyidejűleg kell biztosítanunk a munkamódszerek, szervezetek, eljá
rások tökéletesítését és az automatizálás feltételeinek megteremtését. Ez egy hosz-
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szú folyamat, melyben amellett, hogy gondoskodunk a technikai feltételek meg
teremtéséről mindenképpen gondoskodni kell a szubjektív feltételek megterem
téséről is, melynek során a szakember képzés mellett döntő jelentőséget kell tu
lajdonítani a törzsek szemléletének formálására, a munkastílus oly módon való 
alakítására, amely biztosítja az automatizált vagy csak elemeiben automatizált 
vezetési rendszer leghatékonyabb működését. Nagyon praktikus feladatokról van 
szó, de ez egyben döntő változást is jelent, mert a „megszokott hagyományos" 
munkastílust egy újabb, hatékonyabb vezetési eljárással kell többé-kevésbé vagy 
teljes egészében felváltani. 

E feladat eredményes megoldása szempontjából fontos volna tanácsokkal 
segíteni, hogy biztosítsuk az átmenetet, az úgynevezett „vezetői korszakváltást"; 
milyen rendben történjen a béke időszakról a háborús időszakra való átállás: 
mit alkalmazzunk az egységeknél és hadtáp alegységeknél; hogy alkalmazzuk a 
békében meglévő szám viteli részlegek eszközeit? 

A hadtáp vezetés folyamatosságának, hatékonyságának biztosítása szem~ 
pontjából ugyancsak megoldandó feladatként jelentkezik a végrehajtás szervezeti 
integrálása a vezető szervek széttagoltságának meghagyása kapcsán keletkező 
ellentmondá,, mely megoldá< arra kell hogy irányuljon, milyen módszerekkel 
munkarenddel biztosítsuk a nélkülözhetetlen szakmai felelősség érvényre jutta~ 
tását. 

A csapatok badtápbiztosításának csupán néhány területét érintettem, annak 
bemutatására. hogy ezzel ösztönözzem gondjaink megoldásának segítését, rész, 
komplex, ismert vagy eddig még ismeretlen tényezők feltárását azzal a határo~ 
z_ott céllal, hogy kollektív bölcsességre támaszkodva növeljük a hadtápbiztosí
tdsi rendszerünk szilárdságát, a hadtáp élet, működő és teljesítő képességéne.1< 
növelését. 
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