
A szárazföldi csapatok hadtápbiztosítása 
elméletében végbemenő változásokról, - a hadügyi 

forradalom tükrében 

Csabai György őrnagy 

A hadügybenl jelenleg is vé~bemenő forradalom a második világháború 
befejezése után kezdődött el. 

„A hadügy forradalmán ma a fegyveres harc eszközeiben, a hadviselés 
módjában, a csapatok szervezetében, kiképzésében végbement és végbemenő 

változások összességét értjük, mindezek előtt a rakéta-atomfegyver megterem
tésével."2 Vagyis a hadügyi fejlődéséről akkor beszélhetünk, ha annak min
den területén, vagyis az alkotóelemeiben, így: 

- a haditechnikában; 
- a fegyveres erők szervezeti felépítésében; 
- a hadviselés módjában és 
- a személyi állomány kiképzés.'.ben minőségi és nem mennyiségi változások 

következnek be. 

A had úgy forradalma több, önálló fejlődési szakaszra osztható. Ezeket a 
szakaszokat az alábbiakkal jellemezhetjük. 

Az első szakasz az atomtöltetek létrehozásához, a második szakasz az atom
töltetek és a hordozó rakéták megjelenéséhez, valamint a rakéta-atomfegyver 
létrehozásához kapcsolható. A rakéta-atomfegyver rendszeresítése megteremtette 
a haditevékenységek gyökeresen új formáit és módjait. 

A harmadik szakas::. a haditechnika komplex automatizálása, a technika ve
zérlésének és a harctevékenység vezetésének automatizálása jellemzi a hadügy 
minden területén, de elsősorban csapatvezetésben, a tudományos ismeretek meg
honosításában. Ez a szakasz napjainkban is tart még, bár egyes katonai teoreti
kusok szerint, már elkezdődött a negyedik szakasz. 

:Érezhető. hogy a hadügyi forradalomban a kiindulási alap, vagyis a vál
tozások elindítása a haditechnika, annak is a harci technikát alkotó csoportja. 

1 A hadügy: a háborúval kapcsolatos természeti és társadalmi, anyagi és 
szellemi tényezők összessége, iletve e tényezők hatása alatt álló és a háborúval 
kapcsolatos emberi tevékenység komplexuma. A filozófia és a hadügy kap
csolatának néhány kérdése. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest , 1980. 86. oldal. 

2 A hadügy forradalma. Zrinyi Katonai Kiadó, Budapest, 1966. 111. oldal. 
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Erről Engels így írt: ,,Nem zseniális hadvezérek értelmének szabad teremtmé
nyei hatottak itt forradalmasítóan, hanem jobb fegyverek feltalálása és a katona
anyag megváltozása; a zseniális hadve;,érek befolyása legjobb esetben arra kor
látozódik, hogy a harcmódot hozzáidomítsa az új fegyverekhez és harcosokhoz."3 

A haditechnikában bekövetkező akár revolúciós, akár evolúciós fejlődési 
folyamat magában a hadtápban is, mint fegyveres erők szen·es részében, al
rendszerében a változasok sorozatát indította el. Erről dr. Darnó László vezér
őrnagy, a hadtudományok doktora így ír: ,.A katonai elmélet fejlesztéséről" című 
tanulmányában (Honvédelem, 1984. 7. szám.) : ,,A minőségileg új technikai esz
közök és fegyverrendszerek tömeges szolgálatba állítása új tevékenységi módok és 
eljárások bevezetését, vezetési módszerek alkalmazását, katonai szervezetek létre
hozását követeli meg, továbbá igényli a felké.mtés és kiképzés, valamint az el
látás és biztosítás rendszerének változtatását, fejlesztését." 

Felmerülhet az olvasóban ezek után - és joggal -, hogy mit is értünk had
táptechnikán, a hadtáp változását beindító anyagi bázison. Ezért itt szükségessé 
válik a definiálása. Ez - nézetem szerint - a következő: 

„A hadtáptechnika a haditechnika egyik csoportjába tartozik és magában 
foglalja mindazon hadtápeszközök, -anyagok és -folyamatok összességét, ame
lyeket a fegyveres küzdelem hadtápbiztosításában és annak közvetlen ellátásá
ban alkalmaznak." 

A következőkben - a már több oldalról bizonyított minőségi változássorozat 
folyamatábrán történő bemutatására teszek kísérletet. 

A szemünk előtt végbemenő változásoknak vagyunk szemtanúi akkor, amikor 
a Magyar Néphadseregbe beáramló új, korszerű harci technikai eszközök is el
indítják az új kihatásokat maga után vonó láncreakciós folyamatokat valamennyi 
fegyvernemre, szolgálati ágra kiterjedően. Például a szára~öldi csapatoknál 
rendszerbe állított, vagy állításra kerülő harci technikai eszközöket többek között 
olyan tényezők jellemzik, mint pl.: 

- a megnövekedett tűzerő, találati pontosság, hatótávolság, mozgékonyság, 
páncélvédettség; 

- a rövid időn belül nagy anyagfogyasztói képesség; 
- az integrált fegyverrendszerek vezetésében alkalmazott automatikus, vagy 

automatizált rendszerek és mások. 

Egyidejűleg új fegyvernemek (hadseregrepülők, deszant rohamcsapatok stb.) 
és szakszolgálatok jöttek és jönnek létre. 

Ugyancsak módosulások történtek a szárazföldi csapatok harctevékenységek 
módjaiban. 

Napjainkban már csak támadásról és védelemről beszélünk. A találkozóharc 
például a támadás egyik vállfaja lett. A módosulások kihatottak a szárazföldi 
csapatok harctevékenységeinek méreteire, így a feladatok mélységére, szélességé
re, függetlenül az alkalmazott fegyverfajtától. 

A fentiekben csak vázlatosan felsorolt változások megkövetelik, hogy a 
hadtápelemélet, mint a marxista-leninista hadtudomány egyik tudományterülete 
(a hadigazdaság elméletével együtt), választ adjon mind a benne végbemenő 
változásokra, mind az újonnan felvetődött elméleti és gyakorlati kérdésekre. 

3 Marx-Engels Művei. 20. kötet, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974. 164. 
oldal. 
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A választ marxista-leninista hadtudomány keretei között végzett hadtudo
mányi kutatómunka eredménye adja, melyet a Varsói Szerződés tagállamai 
hadseregei hadtápszolgálatainál, így nálunk is, - de mindenekelőtt - és arra 
alapozva, a Szovjet Fegyveres Erők hadtápjánál végeztek el. 

A következőkben a teljességre való törekvés igénye nélkül, vizsgáljunk meg 
néhány napjainkban végbemenő elméleti változást. 

Vegyük mindjárt elsőnek a hadtápbiztosítás fogalmát a csapathadtápban: 
a hadtápbiztosítás magában foglalja mindazokat a rendszabályokat, amelyek a 
hadtáp megszervezésére, valamint a csapatok anyagi, technikai, egészségügyi és 
egyéb irányú biztosítására és kiszolgálására irányulnak.~ 

Az új értelemben vett hadtápbiztosítás fogalmát „A CSAPATOK (ERŐK) 
HADTAPBIZTOS1TASA HADMŰVELETEKBEN" című tankönyv-, amelyet 
a Magyar Néphadsereg Hadtápfőnöksége 1983-ban adott ki -, a 7. oldalon így 
fogalmaz meg: 

,,A hadtápbiztosítás magába foglalja az anyagi biztosítást, valamennyi anya
gi eszközfajta utánszállítását, a közlekedés, a repiilőtér-mérnöki, repülőtér-mű
szaki, mentő, egészségügyi, állategészségügyi, kereskedelmi, szociális, elhelyezést 
és pénzügyi biztosítást." 

Összehasonlítás nélkül is látható, hogy a fogalom megtartott biztosítási faj
tákat, kiváltak belőle, de néhány újjal bővült, illetve önállósodott, ez az állat
egészségügy. 

Egyes katonai szakemberek felfogása szerint ma már a közúti biztosításnak, 
vagy egyes elemeinek a szárazföldi csapatoknál, így a csapathadtáptagozatra ér
vényes hadtápbiztosítás fogalmában is helye lenne. Nézeteiket azzal indokolják, 
hogy a szállítások volumene, a közlekedő járművek nagy száma is szükségessé 
teszi a kellő időben és jól berendezett utak meglétét . 

A technikai biztosítás kiválásával ma már nem tartoznak a hadtápcsapatok
hoz a rakétatechnikai, a -javító és -vontató egységek, alegységek. 

A technikai biztosítás önállósulásával egy már élő gyakorlat került „törvé
nyesítésre". Az új helyzetben a hadtápbiztosítás szervezésében jobban kell hangsú
lyoznunk a kölcsönös együttműködés fontosságát a parancsnok fegyverzettechnikai 
helyettesével. Többek között előtérbe kerülnek az olyan kérdések, mint a lőszer, 
a műszaki, a vegyi- (a híradó)- anyagellátás, a szakcsapatok hadtápbiztosítása, a 
hadtáp technikai biztosítása, az őrzés-védelem, az után- és hátraszállítási utak el
osztása (igénybevétele) és a hadtáp vezetési pont híradásának megszervezése. Ez
által felelősségi körök, kompetenciák is tisztázódottak. Hiszen a parancsnok had
táphelyettese a felelős a hadtáp felkészítéséért, felépítéséért, az anyagi eszközök 
(kivéve a rakéták) szállításáért, az után- és hátraszállítási utak használatáért, az 
anyagi biztosításért a neki alárendelt szolgálati ágakban, az egészségügyi és köz
úti biztosításért, az őrzés-védelemért, a hadtáphíradásért, a hadtáp vezetéséért, 
és a hadtápbiztosítás más feladatainak végrehajtásáért. 

Ugyanakkor nem beszélünk hadtápmegszervezéséról sem, hiszen helyette 
hadtápbiztosítás megszervezését használjuk, más felfogásban. 

Az elhelyezési és a pénzügyi biztosítás fogalmának a hadtápbiztosításhoz 
való tartozásával a jelenlegi szolgálati alárendeltség és feladatkörök nem mó
dosulnak. Az idesorolást talán csak az elméleti elhelyezésük indokolja. 

4 Csapathadtáp Utasítás (hadosztály-ezred) Htp/3. HM kiadása, 1965. 
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Természetesen az új hadtápbiztosítási fogalom hclytállóságát a jövőbem majd 
a mindennapok tapasztalatai igazolják, avagy - és ez a törvényszerű -, hogy to
vábbfejlesztésre ösztökélik. 

A hadtápbiztosítás az elmúlt esztendőkben a csapatok harctevékenysége biz
tosításának egyik faitáia volt. Napjainkban a harc minden oldalú biztosításáho-z 
tartozik, annak önálló területe. 

Vagyis a harc minden oldalú biztosításához az alábbiak tartoznak: 

- a harcbiztosítás; 
- a fegyverzettechnikai biztosítás; 
- a hadtápbiztositás. 

A fentiek alapján végbement belső átrendeződést a következő ábrán szem
léltetem: 

A harc minden oldalú biztosítása áll 

1 a harcbiztositásból j 

Faitái: 

felderítés; 
- a csapatok töpfe. 

elleni védelme; 
- a REH; 
- az álcázás ; 
- a műszaki 

biztosítás; 
- a vegyibiztositás 
- a hidro-

meteorológiai 
(meteorológiai) 
biztosítás; 

- a fedező 
biztosítás 

a fegyverzettechnikai 
biztosításból 

Faitái: 

atom technikai; 
- rakétatechnikai; 
- technikai; és a 
- méréstechnikai 

biztosítás. 

hadtápbiztosításból 

Faitái: 

- anyagi; 
- anyagi eszközök 

utánszállítása; 
- közlekedés; 
- repülőtér-

mérnöki; 
- repülőtér-

műszaki; 
- mentő; 

- egészségügyi ; 
- állat-

egészségügyi ; 
- kereskedelmi

szociális; 
- elhelyezési; 
- pénzügyi 

biztosítás. 

Talán nem érdektelen, ha a fentiekhez még hozzátesszük, hogy Ivan Ma
karevics Golusko vezérezredes, a Szovjet Fegyveres Erők hadtáptörzsfőnöke és 
N. V. Varlamov a közös könyvükben felvetik a hadtáp harcbiztosításának kérdés
körét.5 Ezek többek között azt is igazolják, hogy a hadtáp életképessége probléma
komplexumot a jövőben csak komplex módon szabad és lehet vizsgálni. Ennek 
a vizsgálatnak és a gyakorlati megvalósításnak - véleményem szerint - a harc-

5 I. M. Golusko, N. V. Varlamov: A hadtápvezetés automatizálásának és 
modellezésének alapjai. Moszkva, 1982. Voennijzdat. 
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biztosítás fajtáin kell alapulnia. Ezáltal jelentősen növekedhet a szárazföldi csa
patok védettsége. Ezek a tén}czők a hadtáp működéséhez, az élctképességéhez, és 
a teljesítménye fokozásához mindig szükségesek; dc a jövő harctevékenységeiben 
egyes esetekben döntő tényezővé válhatnak. Hiszen a valószínű ellenségnek a 
megnövelt hatósugarú fegyverei, a PGM-lőszerek6 a légi-földi harc koncepció új 
harci technikai eszközei, a felderítő-csapasmérő komplexumok csapásai ellen új 
módon, új eszközökkel és szervezetekkel, jól felkészített állománnyal is kell vé
deni a szárazföldi csapatok hadtápját. Különösen érvényes ez a dandár-, a had
osztály- és a hadsereghadtápokra. 

Természetesen a válaszreakció másik útja lehet a szárazföldi csapatok had
tápja légi mozgékonyságának kialakítása és fokozása. 

Néhány gondolat a közelmúltban megváltozott paraméterekkel és feladatok-
kal kapcsolatban. Az új elvek szerint, például a támadás végrehajtható: 

- a védelemben levő; 
- a támadó; 
- vagy a visszavonuló ellenséggel szemben. 

A gépesített lövész- (harckocsi-' hadosztály harcfeladatának mélysége álta
lában ötven kilométerig terjedhet, de megerődített körletek áttörésekor, vagy ne
hezen járható terepen 30-35 kilométer lehet. Az első lépcsőben támadó hadosz
tályok 

- közelebbi feladatot; és 
- távolabbi feladatot (ez általában napi feladat is) kapnak. Az ellenség 

előkészített és műszaki védelm1:nek valamint a megerődített körletének áttöré
sekor, és széles vízi akadályok leküzdésekor: 

- közelebbi; 
- további; 
- távolabbi feladatokat határoznak meg hadosztályok részére. A második 

lépcsőben levő hadosztály közelebbi feladatot és további támadási irányt kap. 

A felsoroltak valamennyien összességükben és egyenként is hatást gyakorol
nak a szárazföldi csapatok hadtápbiztosítására. A harcfeladatok száma, a harcrend 
felépítése, a támadás üteme és a többi tényezők maguk után vonták: 

a hadtápok módosított szervezetét, a felépítését, az áttelepítését; 
- az anyagi biztosítás módjának, az utánszállításnak; 
- és az egészségügyi biztosítás rendszerének az új helyzethez való igazítását, 

a sok más belső és csatlakozó elemmel együtt. Többek között beléptek a repülő
tér-műszaki, a repülőtér-technikai és közúti biztosítás feladatai is. 

Ilyenformán nem fogadható cl a Háború és Hátország (szerkesztette Mieczys
lan Obiedzinski, Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1971.) című könyv VII. feje
zetében a 139. oldalon található Leslaw Dudek illuzórikus megállapítása: 

„Összegezve úgy tünik, hogy a hadosztályhadtáp a szervezeti fejlődés lezárt 
és a jelenlegi feladatokhoz alkalmazkodó fokára ért. A további változások, leg
alábbis a legközelebbi jövőben, előreláthatólag inkább technikai tökéletesítéseket 
jelentenek majd." 

A hadosztály például tevékenykedhet, mint hadsereg hadműveleti manő
vercsoport. Ez esetben a 3-5 napos alkalmazás során első napi, közelebbi és tá-

6 PGM = Preeision Guided Munition = Nagypontosságú lőszerek. 
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volabbi feladatokat (körleteket) kaphat, valamint összpontosítási és megindulási 
körleteket jelölnek ki sLámukra. Ilyen esetben nem a megszokott hadtápbiztosítási 
rendszerre van igény, hanem annak a harccljárási módhoz, vagyis alkalmazásnak 
az adekvát hadtáp-feltételrendszerre van szüksége. Ezért a hadmüveleti manőver
csoportnak - a vele szemben támasztott követelmények kielégítése érdekében 
olyan önálló és belső hadtápbi::.tosítási rendszerre van szüksége, amely az elöliáró 
hadtáp/orrásoktól els::.akadva, az alkalmazás időszakára képes a hadmzi.veleti ma
nővercsoport telies terjedelmft hadtápbiztosítására. 

Egészen röviden a védelem kérdéséről. Ma a védelem lehet előre elkészített, 
vagy a harc folyamán megszervezett. A hadosztály védősávot, az ezred védősza
kaszt, a zászlóalj védőkörletct kaphat. 

A paraméterek a követke1öképpen alakultak: 
--- - --

Véclelem 
Megnevezés 1-- Szélessége 

1 

Mélysége 
km-ig km-ig 

-- --
Hadosztály 

1 
30-45 20-25 

-- --
Ezred 10-15 12 

Zászlóalj 5 1 3 

Ezek a paraméterek változásokat idéztek elő a hadtápok telepítésében, az 
után- és hátraszállítási útvonalak megnövekedésében, az anyagi készletek felhal
mozási helyében, a sérültek ellátására kerülö időpontokban és másokban, amelyek 
elsősorban a hadtápbiztosítási rendszer másfajta felépítésében és működtetésében 
juthatnak kifejezésre. 

Egyik következtetésünk az is lehet, hogy a harcrend, a hadműveleti fel
építés, a csapatcsoportosítások szerinti badtápbiztosítás tervezését, s::.erve::.ését és 
r1égrehajtását, r,•alamint hadtáp ilyen csoportosításának kialakítását tes::.i (teheti) 
aktuálissá és kötelezővé. 

A csapathadtápban, a hadsereghadtápban és központhadtáp moz~ékony csa
patainál az elmúlt időszakban végbement szervezeti, alkalmazási és kiképzési 
változások is a tanulmányban vázolt folyamatnak megfelelően törtfotek 

E kérdéskör a Hadtápbiztosítás 1982. évi 4 .számában került kibontásra. 

Őss::.egezhető, ho_::y a szára::.földi csapatok hadtápiánál a válto::.ások elindí
tója a harci technika és a::. annak bi::.tositására hivatott hadtáptechnika együtt a 
korszeriien kikép::.ett hadtáptiszttel és hadtápkatonával, az utóbbiak r,·e::.ető s::.e
repe mellett. 

Ha a NATO s::.ára::.földi csapatainak badtápiát megvizsgáljuk, arra a kö
vetkeztetésre juthatunk - például az USA Európában állom„sozó szarazföldi csa
patainak hadtápja vonatkozásában a „Hadosztály-86" struktúrának megfelelően -, 

7 Ezt az elvet úgy nevezik, hogy „AIRLAND BATTLE-2000", azaz légi-földi 
hadművelet-2000 elve, amely magába foglalja a „FOLLOWON-FORCE AT
TACK"ot-, azaz a megelőző, mély (preventív) csapást, kb. 40--400 kilométer 
mélységben. 
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hogy átszervezéseket hajtanak végre a7 ÚJ harci7 és hadtápbiztosítási elveknek 
megfelelően. Céljuk az ,hogy a szárazföldi csapatok megnövekedett harci lehető
ségeinek, mobilitásuknak (légi és földi) feleljen meg a hadtápjuk, különösen a 
lőszer- és üzemanyag-ellátásban, valamint az összes anyagi eszköz utánszállításá
ban. 

A jövőben tehát - a korunk tudományos-technikai eredményeit szervesen 
magába integráló - olyan hadtáptechnikára van szükség, amiben egyesítésre ke
rülnek mindazok a tulajdonságok az ezredfordulóra, amelyek révén fokozható, 
vagy ugrásszerüen emelhető a szárazföldi csapatok badtápjának: 

- az előállító (termelő) ; 
- az adagoló, töltő, kiszerelő; 
- a gyógyító és ellátó; 
- a szállító (földi és légi) ; 
- az áteresztő ; 
- a forgalmazó; 
- a szolgáltató; 
- az építő-helyreállító; és 
- a h.1dtáptechnikai eszközöket javító-felújító kapacitása, képessége. 
De számítani kell az új képességek szükségszerű megjelenésére is. 
A koalíciós harctevékenységek hadtápbiztosítása érdekében pedig emelni 

szükséges a szárazföldi csapatok hadtápjainak interoperabilitását.S 
A fejlesztés egyik útja (változata) a szelektív fejlesztéssel és ezzel össze

kapcsolt szelektív visszafejlesztés is lehet, a kontinuitás érdekében. 

Azért, hogy ezen a téren az elért eredmények mellett újabb eredményeket 
érjünk cl, szükség van a Varsói Szerződés hadseregei hadtápszolgálataival és a 
magyar népgazdasággal megvalósítandó szoros és gyümölcsöző együttműködésre, 
a meglevő bázisok lehetőségeinek hatékonyabb kiaknázására. A hadtápelmélet 
egyik fontos feladata a gyakorlatból fakadó, de az alkalmazást megelőző elmé
leti és gyakorlati eredmények összegezése, bevezetése, majd továbbfejlesztése a 
korszerű harc sikeres hadtápbiztosításának megvalósítása érdekében. Mindez a 
V. L Lenin által megfogalmazott dialektikus ismeretelméleti módszer természeté
ből következik, vagyis: ,,az eleven szem !élettől az absztrakt gondolkodáson át 
a gyakorlatilag folyamatából". 

Befejezésképpen még egy gondolatot engedjen e sorok olvasója. Mostanában 
egyre jobban csábítóvá Yálik félretenni az elméletet, és minden figyelmünket a 
közvetlen gyakorlatra irányítani, mondván: a problémákat úgyis a gyakorlat
ban kell megoldani. A válasz kissé sántít, hiszem, hogy bár a jelenségek nem al
kalmazkodnak csak egy tudományhoz, így a tanulmányban is tárgyalt problémák 
komplexek, igazi és hatékony megragadásuk csak minden oldalúan lehetséges. 
Ezért is törekedni kell arra, hogy amikor végképp szükségessé válik, egy tudo
mány határai ne korlátozzák az elemzést. Ugyanakkor a transzpolálás, vagy in
kább a kiterjesztés említett veszélyétől továbbra is óvakodni kell. 

Ebben az MN Hadtáptörzs és a szolgálatfőnökségek mellett jelentős fel
adat és szerep hárul a tanintézetekre, a kijelölt kutatóhelyekre, mind az alap, 

8 Az interoperabilitáson a szervezetek azon képességét értjük, amely szerint 
képesek más szövetséges katonai szervezetektől szolgáltatást elfogadni, illetve 
azok részére szolgáltatást nyújtani. 
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az alkalmazott kutatás, mind pedig az adaptáció vonatkozásában, a szakadatla
nul megújuló hadtápelmélettel kapcsolatosan is. 

Ebből az aspektusból vizsgálva a szárazföldi csapatok hadtápelméletét -, ta
lán lehet, hogy az ma is számos kérdésben még adós (maradt) a gyakorlat ré
szére? Mindenesetre az összegzést és a tennivalók megfogalmazását jól szolgálta 
a Magyar Néphadsereg Hadtáp Tudományos Tanácsa 1985. február 26-án meg
tartott ünnepi ülése - a felszabadulás 40., a Varsói Szerződés megalakulásának 
30. évfordulója alkalmából. 

( Az ábra a folyóirat végén található.} 
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