
állományának rendszeres értekezletei, és az ötéves tervek alapján folyó koordi
nációs munka. 

A szocialista országok hadtudományának a szovjet hadtudomány képezi fő 
tartalmát. De ma már, 40 év után elmondhatjuk, hogy a hadtudomány fontos 
elemeit alkotják az egyes szocialista országok általános tapasztalatai is, ame
lyeket saját fegyveres erőik építésében, felkészítésében és alkalmazásában szerez
tek. Néphadseregünk hadtápjában folyó tudományos munkát is ebben a szellem
ben és célkitűzésekkel igyekszünk végezni, szerény eredményeinkkel hozzájárulni 
a szocialista hadtudomány további fejlesztéséhez. 

Attekintve szolgálatunk kutató-fejlesztő tevékenységének néhány vonását, 
~zeretnék röviden szólni további feladatainkról. 

Célunk fokozottabban segíteni a törzsek felkészítését a vezetésgépesítési 
ismeretek elsajátításában, a számítógépek kezelésében, e feladatok elvégzése 
érdekében a tudományos káderképzésben célirányosabban szorgalmazni a kap
csolódó témák kutatását; jobban inspirálni a tanintézeteket a tudományos kutató
munkában való részvételre, a publikációs munkára, végül a szolgálat valamennyi 
tagozatában a minisztériumtól a csapatokig meggyorsítani a tudományos eredmé
nyek gyakorlati hasznosítását. 

Fels::.abadulásunk 40. ér-fordulóján jogos büszkeséggel mondhatjuk: a velünk 
együtt haladó testvérországokkal mi is a legforradalmibb társadalmi erők él
vonalába tartozunk. Harminc évvel ezelőtt, amikor szuverenitásunkat gyakorolva 
önkéntesen, legsajátibb nemzeti érdekeink szerint cselekedve csatlakoztunk a 
Varsói Szerződéshez, a lehető legjobb utat választottuk. Kádár János elvtárs, a 
magyar-szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés 
megújításakor erről a következőket mondotta: ,,Elveink, meggyőződésünk, a tör
ténelmi tapasztalatok egyaránt azt bizonyítják, hogy a magyar nép nemzeti törek
vései mindenkor úgy és annyiban érvényesülhettek, amennyiben egybeestek az 
általános emberi haladás fő irányaival és tragikusan elbukott mindenkor, amikor 
a magyarság sorsát a reakció szekeréhez kötötték . .. Az a magJar, aki ha::.áját 
szereti és nemcsak szívvel, hanem értelmével is szereti, az tudja, hogy népünk 
biztos jövője és boldogulása csak a haladás, a szociali::.mus zítján, a s::.ocialista 
országok, a Szovjetunió oldalán és velük egyiitt érhető el." 

A hadügyben végbemenő forradalom hatása 
a csapatok hadtápbiztosítására 

Dr. Lapos Mihály vezérőrnagy, a hadtudományok kandidátusa 

Felszabadult hazánk az elmúlt 40 év történelmileg rövid időszaka alatt 
hatalmas utat tett meg. Ellenségeink minden acsarkodása ellenére magabiztosan 
haladunk a szocialista társadalom építésének útján. Hadseregünk, mint a társada
lom szerves része, az általános társadalmi haladással összhangban fejlődik, szövet
ségeseinkkel együtt biztos támaszát képezi szocialista hazánk függetlensége vé
delmének, ezt fogalmazza meg pártunk XIII. kongresszusára kiadott irányelvek is. 
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Az MN hadtápja néphadseregünkkel összhangban tervszerüen és arányosan 
fejlődött. Ma már elmondhatjuk róla, hogy megbízhatóan képes az alaprendel
tetéséből fakadó feladatok eredményes teljesítésére, mind béke, mind háborús 
viszonyok között. Az anyagi, szervezeti, technikai fejlesztés, a felkészítés eredmé
nyeként valamennyi tagozatban olyan hadtáppal rendelkezünk, amely megfelel a 
korszerű követelménynek és képes sikeresen megoldani a bonyolult technikával 
tömegesen felszerelt, nagy manőverező és gyors lefolyású harctevékenységet 
folytató csapatok hadtápbiztosítását, függetlenül attól, hogy a harcok, hadműve
letek hagyományos, vagy pedig tömegpusztító eszközök alkalmazásával kerülnek 
megvívásra. 

Amikor e megállapítást tesszük, fel:étlen szükséges megemlékezni két ténye 
zőről. 

Az egyik: Az MN hadtápjában az elmúlt négy évtized folyamán olyan hiva
tásos állomány nevelődött ki, amely rendszerünkkel, népünkkel szemben politi
kailag elkötelezett, katonai esküjéhez hűen képes és kész követni pártunk poli
tikáját, a folyamatosságot biztosítva felkészült egyre növekvő anyagi-technikai 
lehetőségeinkkel összhangban a személyi állományról történő gondoskodás sok
oldalú fejlesztésére és ha arra sor kerül, a harccselekményeket folytató csapatok 
megbízható hadtápbiztosítására. Természetes, hogy helyzetünk ilyen módon való 
alakulását alapvetően kedvezően befolyásolta a pártpolitikai szervek és parancs
nokok egyre színvonalasabb követelménytámasztó és segítő munkája. 

A másik fontos tényező, hogy az MN hadtápja létezésének első pillanatától 
a Nagy Honvédő Háborúban történelmi jelentőségű győzelmet aratott Szovjet 
Hadsereg tapasztalatain, példáján növelődik. Önzetlenül rendelkezésünkre bocsá
tották gazdag tapasztalataikat, szabályzataikat, anyagi-technikai eszközeiket, lehe
tőséget adtak arra, hogy kádereink a Szovjetunió különböző katonai akadémiáin 
tanuljanak. 

Ez a folyamat soha nem szakadt meg, melynek kapcsán mindenkor éreztük 
a proletár internacionalizmus elvein nyugvó őszinte és baráti segítséget. Az 
együttes munka folyamán olyan nagyszerű kommunista tiszteket, tábornokokat 
ismertünk meg hazánkban, korábbi beosztásukban, mint I. Golusko ve7:érezredcs 
elvtársat, a hadtudományok doktorát, a Szovjet Fegyveres Erők hadtáp törzsfő
nökét. A. Szkovoroda altábornagy elvtársat, a hadtudományok doktorát, a Szov
jet Vezérkari Akadémia hadtáp tanszék vezetőjét, G. Horesko altábornagy elv
társat, az EFE főparancsnok hadtáp segítőjét és másokat. 

A Magyar Néphadsereg hadtápja a felszabadulásunk óta eltelt 40 év alatt 
folyamatosan, a hadsereggel párhuzamosan, s azzal összhangban fejlődött, mely
nek alapját az a természetes igény határozta meg, hogy a hadtáp szervezete, 
működése mindenkor feleljen meg az általa biztosítandó csapatok, szervezetek 
tevékenységének, felkészítési színvonalának. 

Köz,.:etleniil a háború be/ ejezésekor és az azt követő években a hadseregek 
harci erejének alapját a hagyományos fegyverek és harci technikai eszközök ké
pezték, a hadtáp fejlesztése főképpen azok technikai felszerelésének javítására, 
a háború tapasztalatainak tanulmányozására és a hadtápbiztosítás elveinek meg
alapozására irányult. 

Erre az időre sajátos körülmények voltak a jellemzők. Még nem szabadult 
fel teljesen az ország, a fasiszta német csapatok és csatlósaik az országot romba
döntötték, kifosztották. Ebben az időben kezdtek megalakulni a Horthy-hadsereg 
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romjain - az ország haladó erőire támaszkodva - a szovjet csapatok segítségével 
a demokratikus hadsereg első alakulatai, melyek szerény lehetőségeiknek meg
felelően bekapcsolódtak mind a hitleri fasizmus teljes szétverésének bcfejezésébc, 
mind az ország helyreállításába. 

Hazánkban a demokratikus hadsereg létrejöttével - 1948-ig - a mai érte
lemben vett hadtápbiztositási feladatokat alapvetően két teriileten: csapatellátási 
és hadászati jellegű ellátási területeken s::.eroeztek. 

A hadosztályok és szakcsapatok ellátására minisztériumtól a csapatig anyagi
vezérkari, illetve ellátó-hadbiztos szolgálattal, a minisztériumban hadfelszerelési 
csoporttal, a megalakult magyar hadosztályok szervezetében -· mai értelemben 
vett hadtáp egységgel - ,,hadtáp vonattal" találkozhattunk. 

Ebben az időszakban a háborús ellátás, biztosítás szervezésére és főleg 
elméleti továbbfejlesztésére az 1944-45-ben megszervezett hadosztályok valós 
ellátásán túlmenően csak minimális - főleg a régi hadsereg ellátási rendjén 
alapuló - mértékben kerülhetett sor. 

Sajátos - a mai hadtápbiztosítás komplex fogalmába tartozó feladat - hárult 
az 1944-45-ben létrejött 1. Magyar Vasútépítő Hadosztályra, amely a felszaba
dító szovjet csapatok szervezésében a 2. Ukrán utánpótlási vonalai biztosításában 
vállalt jelentős szerepet és végzett eredményes munkát. Az itt nyert hasznos - a 
szovjet hadsereg gyakorlatára alapozott - tapasztalatokat a későbbiekben a 
Magyar Néphadsereg közlekedési szakcsapatai létrehozásánál, a szervezeti és 
működési rendjük kialakulásánál eredményesen tudtuk felhasználni. 

Nem sokkal a háború befejezése után a megindult imperialista hidegháborús 
törekvések ellensúlyozására hazánkban is szükségessé vált az adott kor színvona
lán álló hadsereg létrehozása. Erre 1948-tól kezdődően a s-:;.ocialista építést irá
nyító párt honvédelmi politikája alapvető célkitűzéseinek megfelelően keriilhetett 
sor. 

A fegyverzetében, technikájában, felszerelésében és készleteiben alacsony 
szinten álló hadseregből, az akkori lehetőségeknek megfelelő fejlesztéssel a nép
hatalom megvédésére alkalmas, a dolgozó nép széles tömegeire támaszkodó had
sereget a „nép hadseregét" kellett létrehozni. 

E feladat megoldása a hadsereg szocialista jellegének kibontakoztatását, 
követelményeinek maradéktalan érvényesítését, valamint a szocialista hadtudo
mány alapján történő jelentős mennyiségi és minőségi fejlesztését követelte meg. 

A korszerű, alapvetően szovjet hadműveleti-harcászati elvek alapján felépülő 
és modem harci technikával rendelkező hadsereg tevékenysége egy vele alap
vetően egyenszilárdságú katonai ellátó szervezetet követelt meg, mely képes a 
hadműveletek, a harc valamennyi lehetséges körülményei közepette végrehajtani 
a csapatok minden oldalú anyagi-technikai és egészségügyi biztosítását. 

E szervezet létrehozásánál abból az elvből indultak ki, hogy az ellátó szol
gálat elválaszthatatlan a hadseregtől, annak integráns része, nélküle a fegyveres 
erők nem működhetnek. Ezt a hatékony ellátó szervezetet a Szovjetuniótól átvett 
hadseregépítési elvek és azok gyakorlati megvalósítása alapján törekedtek kiala
kítani. Kiépítésénél a Szovjetunió hadseregének gazdag - a Nagy Honvédő 
Háború során folyamatosan gazdagodó - tapasztalatai alapján formálódott had
tápját követték. 

/gy került sor 1949 őszén a Magyar Néphadsereg korszerű hadtápbiztosítását 
végző szervezet - a hadtápszolgálat - létrehozására. Ezzel megteremtődtek az 
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MN csapatai egységes hadtápbiztosítási rendszerének objektív alapjai, s egyide
jűleg megszűnt a monarchiától örökölt anyagi vezérkari, hadbiztosi, illetve gazdá
szat-közigazgatási szolgálat. 

Az ellátást a katonai vezetés egyes szintjeinek megfelelő hadtápszervezetek 
vették át, melyek élére a parancsnokoknak közvetlenül alárendelt hadtáp
parancsnok került, aki egyszemélyi felelősséggel szervezte és irányította a neki 
közvetlenül alárendelt üzemanyag-, élelem-, ruházati-, pénzügyi-, egészségügyi-, 
állategészségügyi ellátást, valamint a gépjármű és szállító szolgálatot, koordinál
ta és biztosította a többi szolgálat (fegyvernemi anyagi szolgálatok) szállítási és 
más külön meghatározott feladatainak végrehajtását. 

Láthatjuk, hogy már a hadtáp 1949-es megítélése mai értékrendünk szerint 
is egy sor kors::.eríinek nevezhető elemet tartalmaz. lgy például már akkor meg
jelentek a szállítási feladatok koordinálásával össze/ üggő jogok és kötelességek és 
a szolgálati ágak is zömében napjainkban megfelelő értelmezésben kerültek a 
hadtáp hoz. 

Erre az időszakra esik néphadseregünkben az első, szovjet források fordítása 
nyomán kiadott szabályzatok és segédletek értelmezése és alkalmazása. Ebben az 
időben találkozhattunk először olyan fogalmakkal, mint hadtápkörlet, hadtáp
biztosítás, mozgó tartalék és mások. Ezek irodalmi bázisai az 1951-es Harcászaci 
Szabályzat, valamint a hadtáp alapismereti füzetek és az úgynevezett „hadtáp 
techminimumok" voltak, amelyeknek óriási szerepük volt a hadtáp káderállomány 
gerincét képező új - abban az időben tömegesen kibocsátott - hadtáp tisztek 
katonai-szakmai felkészítésében. 

Az új katonai ellátó szervezetekre való áttérés nagy erőfeszítéseket követelt 
a feladatban résztvevőkre. A Szovjet Hadsereg pótolhatatlan segítése mellett ha
talmas munkát kellett elvégezni a pártnak, a felső katonai vezetésnek, és nem 
utolsó sorban a csapatok parancsnoki állományának, sikerrel lerakva ezzel a 
hadsereg korszerűsítésével megnövekedett követelményeket kielégíteni képes el
látó szervezet - a hadtáp - alapjait. 

A továbbiakban - ezt az időszakot 1953-54-tól számoljuk - a hadseregben 
végbemenő tudományos-technikai fejlődés hatása a fegyveres erőkben az atom
rakéta fegyverek létrehozását és elterjedését eredményezte, mellyel a fegyveres 
erők és fegyveres tevékenységek minőségileg alakultak át. Ezek vonzataként 
mélyreható minőségi változások mentek végbe a hadtápbiztosítás elméletében és 
gyakorlatában, amelynek során új elvek kerültek kidolgozásra, illetve már ko
rábban ismert követelmények és elvek újabb minőségi átalakulásokon mentek 
keresztül, azok korszerűsítésének lehettünk tanúi. 

Ezek hatására az első és alapvető követelményként jelentkezett a hátország 
szerepének erősödése. A háború váratlan kitörésének és gyors lefolyásának lehe
tősége új igényeket támasztott a hátországgal és a központhadtáppal szemben. 
Létre kellett hozni olyan tartalékokat, amelyek egy váratlan háború lehetősége 
esetére is biztosítják a csapatok harctevékenységét. Gondoskodni kellett az anya
gok védelméről, melynek egyik fő módszere a hadászati rendeltetésű készletek 
széttelepítése és újralépcsőzése. A központhadtápot képessé kellett tenni arra, 
hogy garantáltan biztosítsa a háború első pillanatától kezdve (az elvonuló sereg
testek hadtáp erői készenlétéig) a csapatok folyamatos ellátását. 

A rakéta-atomfegyver megjelenésével és a korszerű mikroelektronikai esz
közök hadi alkalmazásával a hadtáp felépítésének teljes mélységében sebezhetővé 
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vált (közlekedési utak, vezetési pontok, híradó eszközök). Ez szükségessé tette a 
hadtáp őrzés-védelme rendszabályai teljes terjedelmü komplexumának a kidol· 
gozását. 

A tömegpusztító fegyverek megjelenése minőségileg magasabb követelménye
ket támasztott az egészségügyi biztosítással szemben is. Hallatlanul megnőtt a 
várható egészségügyi veszteség százalékos aránya, a sebesültek kombinált jellege. 
Mindez azt igényelte, hogy az egészségügyi szolgálat valamennyi tagozatát felül
vizsgáljuk és alkalmassá tegyük a követelményeknek megfelelő működésére, mely 
még napjainkban is folyamatban van. 

Felmerült a vezetésgépesítés szükségessége is, mivel a hadtápbiztosítás terve
zése, szervezése során a hadtápvezetés szerveinek rövid idő alatt jelentős mennyi
ségű számvetést, anyagot kell kidolgoznia és a különböző információk igen nagy 
tömegét kell értékelnie. 

Az atomfegyver bevezetésével - az akkori elvek szerint - csak a tömeg
pusztító fegyverek alkalmazásával vívott támadó harctevékenységek, a magas tá
madási ütem elvileg csökkentőleg hatott a lőszer, ugyanakkor növekvőleg az 
üzemanyag felhasználásra. Mindez kapacitás és szállítótér növekedéséhez vezetett. 
Megjelent a hadosztály hadtáp - mozgékony - első lépcsője, a nagymennyiségű 
műszaki munka szükségessége és ezzel összefüggésben előtérbe került a hadtáp 
széttagolt elhelyezése. A felső tagozatot ebben az időben a stacionér elemekből 
álló, illetve vasútra települő HM előretolt anyagi alap jelentette. Felmerült már 
ebben az időszakban egy viszonylag mobil, a megnövekedett támadási ütemnek 
megfelelő harctevékenység irányítását biztosító hadműveleti szervezet létre
hozásának szükségessége, ezért 1956 nyarán megalakult a hadsereg törzs, ennek 
keretében a hadsereg hadtáptörzse. Korszerű, mozgékony hadsereg hadtáp szerve
zet létrehozására azonban még ebben az időben nem kerülhetett sor. 

Az ellenforradalom leverése után néphadseregünk létszáma minimálisra csök
kent. Ezért az akkori szovjet elveknek, a kor követelményeinek megfelelő hadtáp 
fejlesztésre csak néphadseregünk fejlesztésével összhangban kerülhetett sor. Olyan 
fogalmak, mint a menetből indított támadás, a nagy támadási ütem felvetette a 
menetből való ellátás kérdéseit, így előtérbe került a hadtáp, elsősorban a csapat
hadtáp korszerűsítésének feladata és különösen a felhasználóhoz legközelebb álló 
zászlóaljhadtáp kapacitásának, készleteinek növelése. 

Élesen merült fel a hadtápvezetés korszerűsítésének igénye. Az 1960-ban, 
61-ben életbe lépett szabályozások, mint a csapathadtáp utasítás, a hadműveleti 
hadtáp utasítás ( oroszul) már zömében a mai megfogalma::.ásaink szerinti csapat 
és hadműveleti hadtápbiztosításról beszél. Megkezdődött néphadseregünkben a 
tudományos káderképzés. 

Az összfegyvernemi hadsereg várható alkalmazásával összhangban 1961-ben 
létrejött a mozgékony hadsereg hadtáp, a 60-as ér:ek második és a 70-es évek 
első felében a csapathadtápok korszerűsítése keretében integrált ellátó szerveze
teket, ellátó századokat, majd ellátó zászlóaljakat hoztak létre. A növekvő anyag
felhasználási normákkal összhangban csapattól a központhadtápig bezárólag mint
egy kétszeresére emelkedett a szállítótér. 

Néphadseregünk két alapvető haderőnemének megfelelően alakultak ki a 
hadtápszervezetek. Létrejött - önálló tagozatként - az elvonuló szárazföldi csa
patok biztosítására hivatott tábori hadtáp. Kialakultak a központhadtáp egyes 
mozgékony elemei. 
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A hadügyben végbemenő forradalmi változások hatása a hadtápbiztosítás 
szervezésben is további korszerűsítéseket vont maga után. 

Tekintettel arra, hogy néphadseregünk kijelölt csapatai feladataikat a VSZ 
Egyesített Fegyveres Erői keretében hajthatják vágre, a 70-es évektől mind foko
zottabban foglalkoztunk a koalíciós keretek között működő csapatok, seregtestek 
hadtápbiztosítási kérdéseivel. 

Kialakultak a koalíciós jellegű hadtápbiztosítás, hadtápvezetés elvei, mód
szerei, melyek bár az alkalmazástól függően tartalmazhatnak különbségeket közös 
vonásuk, hogy a szocialista internacionalizmus és humanizmus, a kölcsönös segít
ségnyújtásra való elkötelezettség alapján valósulnak meg. Ennek számos példáját 
mutatták - többek között - a DUNA, PAJZS, SZOJUZ típusú koalíciós gyakor
latok tapasztalatai. 

Ugyancsak a 70-es években bontakozott ki pártunk és kormányunknak a nép
gazdaság mechanizmusa továbbfejlesztése kapcsán a hadtáp-gazdálkodásban is 
megindult intenzív fejlődési folyamat, amely az anyagi és pénzügyi eszközök haté
konyabb felhasználását eredményezte mind a felső szintű, mind a csapathadtáp
ban. 

Erre az időszakra esik a pénzgazdálkodás kiterjesztése, a hitelek összevont 
kezelésének bevezetése, a takarékos gazdálkodás bürokratikus akadályainak meg
szüntetése és nem utolsó sorban a gépi nyilvántartás, adatfeldolgozás megindítása 
a csapathadtápban. 

Egy gondolat erejéig szólni kell a hadtápvezetés kérdéséről. Néphadseregünk 
hadtápjának létrejötte óta eltelt időszak alatt a hadtápvezetése - a csapatok, 
seregtestek vezetésének integráns részeként - jelentős fejlődésen ment keresztül. 
Ez részben a vezetési módszerek tökéletesítéséből, másrészt a vezetési eszközök, 
híradó eszközök és számítógépek tömeges elterjedéséből, alkalmazásukból adódik . 
A kétségkívüli számottevő eredmények mellett azonban még sok a feltáratlan 
tartalék. Jeles teoretikusok, elemzők megítélése szerint az ellátás-biztosítás nem 
megfelelő pontosságának, gyorsaságának okát helyenként a vezetési lehetőségek 
nem kellő kihasználásában kell keresni. 

A hagyományos és tömegpusztító fegyverek alkalmazási viszonyai között 
végrehajtásra kerülő védelmi és támadó hadműveletek hadtápbiztosítása érde
kében tovább egyszerűsítettük néphadseregünk hadtápbiztosításának működési és 
szervezeti rendjét. A legfontosabbakat említve: 

- a felső tagozatban is „összfegyvernemi" jellegű integrált hadtáp szerve
zetek kerültek létrehozásra, mint például a HDS ellátó dandár, egészségügyi 
ezred és mások; 

- korszerűsítettük a központhadtápot, az egyes szervezetek továbbfejleszté
sén túlmenően előretolt lépcsőre és hátországi rendeltetésű hadtáp szervezetekre 
osztottuk fel. 

Az MN igényeinek legjobban megfelelő szervezeti, működési módosításokkal 
átszerveztük a hátországi közlekedési és egészségügyi biztosítási rendszert. 

Erre az időszakra esik a korszerű hadtáptechnikai eszközrendszerekkel való 
ellátás, a korszerű hadtáp technika tömeges megjelenése, mind az elvonuló, mind 
a hátországi csapatoknál. 

Ebben az időszakban bontakozott ki néphadseregünkben a hadtudományi 
kutatómunka, megkezdődött az egyes tudományterületek intenzív művelése. Az 
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időszak kiemelkedő hadtáp tudományos eseménye a VSZ hadseregek hadtáp
szolgálatának az 1971-es prágai tudományos konferenciája volt, melynek követ
keztetései, javaslatai nagy hatást gyakoroltak a hadtáp elmélet továbbfejlesztésére. 

E rövid - korántsem teljes - áttekintés után eljutottunk a ma hadtápjához, 
amely olyan bonyolult organizmust jelent, melynek hatalmas feladatai vannak a 
csapatok élettevékenységének biztosításában, a béke idején és különösen bonyo
lult problémákat kell megoldani egy esetleges háborúban. Ismereteink, tapaszta
lataink szerint ilyen korszerű hadtáppal rendelkezik a Szovjet Hedsereg és ilyen 
sajátosságoknak megfelelően épültek ki a VSZ-be tömörült fegyveres erők had
tápjai is (felépített hadtáppal rendelkeznek a VSZ hadseregei), közöttük nép
hadseregünk hadtápja is, melynek szervezete, vezetési rendje korszerűsített, kész
letei megfelelően lépcsőzöttek, megfelelő technikával rendelkezik és olyan bonyo
lult feladatok megoldására képes, mint például: 

- a nagy mélységből előrevonásra kerülő csapatok tömeges komplex feltöl
tése, ezen belül a gépi rakodó eszközök alkalmazása; 

- a teljes motorizációra alapozott, a koalíciós kötelezettségek teljesítését be
fogadó, a koalíciós haditevékenységek egységes hadtápbiztosítási rendszerébe 
épülő, mozgékony hadtápbiztosítási rendszer működtetése, mely képes a növekvő 
terjedelmű igények kielégítésére a csapatok tevékenységének minden változatá
ban (HMCS, légideszant); 

- a váratlanul kezdődő haditevékenységekben azonnal, illetve az erőkifejtés 
növelésének megfelelően végrehajtani a csapatcsoportosítások hadtápbiztosítását; 

- új minőségi értékekkel végezni a csapatok egyidejű, tömeges, rövidített 
idő alatti feltöltését, az életképesség megőrzését, illetve a csapások következmé
nyének felszámolását; 

- az új elemként megjelent hadsereg légierő ellátását, biztosítását; 
- a hadászati-hadműveleti készletek megóvását, időbeni széttelepítését. 
A fegyveres erőknél és a fegyveres harcokban a fejlődés nem áll meg, 

további jelentős változások várhatók, melyeket alapvetően az imperializmus ag
resszív, a szocialista erők megsemmisítésére irányuló törekvései motíválják. Nagy 
hatósugarú, a világ bármely térségében bevethető hadműveleti-harcászati maga
sabbegységeket hoznak létre, szinte „tömegpusztító" jellegűvé fejlesztik hagyo
mányos fegyvereiket, tökéletesítik a felderítést és nem utolsó sorban tovább ké
szülnek a rakéta-nukleáris háborúra, annak újabb dimenzióját, a világűrt is fel
használva. 

Mindez a szocialista tábort és néphadseregünket is arra készteti, hogy pilla
natra sem lankadó figyelemmel őrizzék meg és fokozzák harckészültségüket, 6ej
lesszék fegyveres erőiket és ezen belül természetesen a fegyveres erők hadtápját. 

Ebből kiindulva már most - időben - ki kell dolgozni azokat az elveket, 
amelyek tudományos megalapozottsággal és előrelátással jelzik a 90-es évek és az 
ezredforduló hadtápjának főbb jellemzőit. Ezt a munkát a szovjet hadtudomány 
alapkutatásaira támaszkodva a Varsói Szerződés hadseregeinél és azok hadtáp
jánál is megkezdték. 

Hogy milyen lesz a jövő hadtápja, erre a kérdésre a válasz természetesen 
nem tűnik egyszerűnek. A jövő hadtáp ja mindenekelőtt a fegyveres erők és az 
egyes haderőnemek fejlődésének általános irányaitól, a technika és a tudomány 
fejlettségétől, valamint a különböző országok gazdasági lehetőségeinek, társadal
mi-politikai helyzetének adott állapotától függ. 
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Elemezve a lényeges és tervezett tendenciákat az látható előre, hogy alap
jaiban a hadtáp nagy mozgékonyságú egységekkel, új szállítóeszközökkel és más 
korszerű technikával lesz felszerelve, amelyek rendeltetése a meghatározott csa
patcsoportosítások hadtápbiztosítási feladatai teljes komplexumának rövid idő 
alatti megoldása. 

Várható, hogy az ilyen egységek állományába légi mozgékonyságú hadtáp 
alegységek is fognak tartozni, amelyek képesek gyors manőverek végrehajtására 
a levegőben. A hadtápvezetés céljából egységes automatizált vezetési rendszert 
hoznak létre, amely nemcsak a fegyveres erők meghatározott haderőnemeit fog
lalja magában, hanem a fegyveres erők teljes egészét. 

Az elkövetkező időszakra előretekintve, kirajzolódtak azok a konkrét tenni
valók, amelyek - a hadügy permanens forradalmával lépést tartva - meghatároz
zák a hadtápbiztosítás elméletének konkrét fejlesztési irányait is. 

Melyek azok az alap,:etó fejlesztési irányok tehát, amelyek megoldására 
kell összpontosítanunk. Röviden a következőkre utalnék: 

- először is a hadtáp béke állapotáról háborús állapotra való átállítása 
idejének csökkentése és olyan hadtápbiztosítási rendszer kifejlesztése, amely sike
resen meg tudja oldani a végrehajtandó feladatokat a korszerű háború bonyolult 
vívmányai között, különösen annak kezdeti időszakában. 

Itt mindenekelőtt a harckészültség, a mozgósítás feltételeinek további javí
tására, részben a hadtáp, részben pedig az általa biztosítható csapatok mozgósí
tásának hadtápbiztosítási feltételei további javítására van szükség. Úgy gondolom 
valamennyiünk számára ismert az a nagy erőfeszítés, amelyet országunk, fegy
veres erőink kifejtettek e kérdésben. Elég, ha a népgazdasági bázison mozgósító, 
ezáltal békében jó hatásfokkal felkészülő szállító, egészségügyi szervezeteket, a 
mozgósítást, szétbontakozást segítő készletek széttelepítését, vagy a veszélyezte
tettségi időszak jó kihasználására irányuló eredményes törekvéseinket említem. 

Megállni azonban itt sem lehet, az időnyerésnek, a gyors mozgósításnak a 
jövőben is nagy jelentősége lesz, ezért tovább keressük a hadtáp ez irányú lehető
ségeit. Mindenek előtt a harckészültség, mozgósítás feszesebb vezetésére, a konk
rétabb, célirányosabb felkészítésre, az „M" anyagok felhasználásának gyorsításá
ra, újabb népgazdasági lehetőségek felkutatására és szolgálatunkban való állítá
sára, és ezzel összhangban a hadtáp hatékonyabb felkészítésére van szükség; 

- a következő fontos irány a hadtáp korszerűsítésének útján a magasabb
egységek, egységek és intézetek mozgékonyságának és lehetőségeinek növelése 
abból a célból, hogy azok el tudják látni a koalíciós állományú csapatok minden 
oldalú hadtápbiztosítását a harc valamennyi fajtájában szükségleteinek megfelelő
en. Irt más szóval a hadtáp mobilitásának növeléséről van szó. Mobilitás alatt 
egy széles értelemben vett komplex fogalmat kell értenünk, a hadtáp azon képes
ségét, illetve azon módszerek összességét, amelyek biztosítják a gyorsaságot és a 
hatékonyságot. 

Bár néphadseregünkben már ezidáig is sokat tettünk a hadtáp mobilitásának 
növelése érdekében, úgy ítéljük meg, hogy itt még igen sok az előttünk álló fela
dat. Ezek közül különös jelentőségű a hadtáp közvetlen védelme, hisz az ellenség 
közvetlen behatása a hadtápra mind a csapat, mind a hadműveleti-hadászati tago
zatban egyre fokozódik, nagypontosságú fegyvereik, növelt hatású hagyományos 
eszközeik, rádióelektronikus, diverziós tevékenység elleni védekezés eszközeit kell 
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a lehetőségeink keretei között fejleszteni. Itt mindenekelótt arra gondolunk, hogy 
a harcoló csapatoktól kivonásra kerülő légvédelmi, páncéltörő fegyverekkel, pán
célozott járművekkel fokozzuk a hadtáp önvédelmi képességét és pontosítsuk a 
különböző tagozatok hadtápjának harcbani elhelyezését, manőverét. 

Nagy lehetőséget látunk a hadtápvezetés korszerűsítésében rejlő tartalékok 
további feltárásában, több területen. 

Amint erről már szó volt, tovább kell szorgalmazni a vezető szervek, veze
tési struktúrák egységesítését. Olyan feladatok állnak előttünk, mint a HVP-ok 
egységes rendszerének tökéletesítése a HM-től a csapatig, a t:ezetési pontokon a 
1mmkare11d, az egyiittmí'iködés, a híradás, az információrendszer egységesítése, 
szabályo-;:.ása. 

További kiaknázatlan lehetőségek vannak a vezetési okmányoknak EFE 
szinten történő egységesítésében, ezen okmányok gépi feldolgozásra való alkal
massá tételében. Az automatizált hadtáp vezetés megteremtése közvetlen napi
renden levő feladat. E tekintetben a rendszerépítés az, amely ugrásszerííen, mi
nőségi mutatóiban fejles-;:.theti, egységessé kovácsolhatja a-;:. elért részeredménye
ket. Amikor ezzel foglalkozunk, azt is látni kell, hogy nem elég csak a gépek 
óhajtása, hanem azok alkalmazásra fel is kell készíteni önmagunkat. Világo,an 
kell értenünk, hogy az automatizálás elemeinek megjelenése, majd beteljesedése 
minőségileg új munkastílust igényel tőlünk. Alapvetően azt, hogy a hadtáp veze
tésében a csapatok hadtápbiztosítása érdekében maximálisan ki tudjuk aknázni 
az automatizálás előnyeit. A felkészülés fokozása, minőségi megjavítása különös 
kötelezettséget ró a tanintézetekre, mert a mai hallgató 15-20 év múlva lesz 
vezető és a ma mulasztásai e tekintetben beláthatatlan hátrányos következmé
nyekkel járnak. 

Lényeges „pontosításokra" lesz s-;:.iikség a csapatok anyagi szükségleteinek 
felmérésében. Ez különösen a lőszerekre, a lőszerek utánszállítására lesz hatással. 
A nagypontosságú tűzfegyverek, új hatású lőszerek, a felderítés és megsemmisí
tés közötti idő soha nem látott leszűkülése, s ezzel együtt a tűzfegyverek növelt 
mozgékonysága, a lőszerszükséglet volumenében, szerkezetében, kialakulásának 
dinamikájában ma teljesen újszerűnek látszik. 

Újszerű megközelítést igényel az ellenség nagypontosságú, felderítő-csapás
mérő komplexumának, a nagymélységben vívott „levegő-föld" harcának hatása 
az egészségügyi veszteségekre, azok térbeli megoszlására, a sérülések jellegére, 
a gyógyító-kiürítő eljárásoknak a prognosztikai megítélésére. Nagy pontosságú 
elemzést igényel ezeknek a hadtápra gyakorolt hatása is. 

Tovább kell erősíteni azon elv érvényesítésének minden oldalú feltételrend
szerét, miszerint a harci egységeket, magasabbegységeket a harcfeladat teljes 
mélységére előre fel kell készíteni hadtáp szempontból, méghozzá korlátozott 
időn belül. Ez abban az irányban mutat, hogy felváltsuk a nagytömegű, rend
szeresen fogyó anyagokból a cikkek szerinti ellátás szen·ezésének a rends„erét a 
,,harci-technikai egység kés„letekkel", e szerint tárolást, szállítást, ellátást végez
zünk az ezzel kapcsolatos munkálatok magas fokú gépesítésével. 

Mindezek - és még sok más - lényegesebben érinthetik a szervezeti struk
túrák tökéletesítését, felvetik a hadtáp tartalék erők képzésének igényeit, a légi
mozgékonyságú hadtáp elemek szerepét, arányát, összetételét, a hadtápok ön
védelmi képességének fokozását, a hadtáp erők manőverei formáinak bővítését, 
ezek szervezeti feltételeinek megteremtését. 
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Úgy érzem a legközelebbi döntő áttörést a hadtáp vezetésében (gépesítés), 
az anyagi eszközök utánszállításának garantáltan megbízható szervezésében és 
végrehajtásában, továbbá a hadtáp nagytömegű technikai eszközeinek üzemel
tetése, javítása tekintetében kell elérni. 

Összegezésként elmondhatjuk a nemzetközi és hazai tapasztalatokra támasz
kodva, hogy (nem állunk rosszul), a kor színvonalának mindinkább megfelelő 
hadtáp szervezetekkel és hadtápbiztosítási rendszerrel rendelkezünk, melyet ké
pesnek tartunk néphadseregiink alaprendeltetéséből adódó feladatai eredményes 
végrehajtására. 

Az előttünk álló feladatok nagyok és azokat csak a hadtáp elméletének 
további intenzív fejlesztésével, az ezt segítő hadtudományi kutatómunka művelé
sével, a hadtáp állomány következetes felkészítésével, tudományos szemléletének 
erősítésével tudjuk megoldani, ezért a hadügyben végbemenő forradalom követel
ményeivel összhangban az MN hadtápjának fejlesztését, korszerűsítését, szerve
zeti-anyagi-technikai felkészítését és korszerű eljárások, munkamódszerek kialakí
tását állandóan napirenden levő feladatként kell kezelni. 

A párt vezető szerepének érvényesülése 
és tevékenysége a hadtápszolgálat fejlesztésében 

Forgács András e-:::_redes 

Pártunk - a nemzetközi munkásmozgalom fontos történelmi tapasztalatai
nak és a marxizmus-leninizmus elveinek megfelelően mindenkor nagy figyel
met fordított katonai stratégiájának, katonapolitikai céljainak és törekvéseinek 
kialakítására, valamint az ezzel összefüggő gyakorlati tevékenységének követ
kezetes végzésére. Nagyon súlyos áldozatok szolgáltattak alapot annak felis
meréséhez, hogy a hatalom megragadásának, majd pedig megtartásának kiemel
kedően fontos - mondhatni döntő - kérdése: miként tudjuk az elnyomó ural
kodóosztályok legjelentősebb erőszakszervezetét - a hadseregét - meggyengí
teni, szétzilálni, végül is szétzúzni, s milyen gyorsan tudjuk megteremteni a pro
letáriátus, a proletárhatalom szilárd támaszát jelentő szocialista hadsereget. 

Ha-:::.ánk felszabadulásának 40., a Varsói S-:::.erződés megalakulásának 30. 
évfordulója széles körü lehetőséget biztosító ( de egyben kötelezően igényli is) 
hogy viss::.atekintsiink megtett útunkra; emlékezzünk a Magyar Néphadsereg 
létreho-::.ásának - ezenbelül a központhadtáp kialakulásának - és negyven éves 
fejlődésének tapas::.talataira. Pártbizottságunk nevében ezért köszöntöm meleg 
szívvel tanácskozásunkat, ezért üdvözlöm elismeréssel azt a kezdeményezést, 
melynek következményeként ma ezekről a tapasztalatokról szólhatunk. 

I. 

A Magyar Néphadsereg kialakulásához az első lépéseket - a koalíciós idő
szak jellegének megfelelően - a Magyar Demokratikus Hadsereg megszervezé
sével tettük. Az újonnan megszervezett - a Szovjet Hadsereg oldalán vívott 
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