
A HADTAPBlzrostrÁS ELMÉLETE 

Az anyagi eszközök utánszállftésa 

Dr. Lapos Mihály �ezérórnagy, a hadtudományok kandidátusa A harcoló hadsereg az anyagi eszközök töménytelen mennyiségét igényli és mint "feneketlen zsák" nyeli azokat. Ennek igazolására elég ha utalunk arra, hogy amíg az első világháborúban átlagosan naponként egy katonára 10 kiló anyagot használtak fel, addig ma már ez a mennyiség eléri a 80-100 kg-ot. A második világháborúban egy hadosztálynak egy perces túzcsapáshoz 1,5-2 t lőszer kellett. Ez napjainkban eléri a 40-60 t-t. Ez a növekvő folyamat, tendencia megállíthatatlan, a harc�zközök korszerűsítése egyértelműen maga után vonja az anyagi szükségletek növekedését, gond•Jlom ez nem szorul külön bizonyításra. Enne� a ténynek - tendenciának - a felismerése egyértelműen azt követeli tőlünk, hogy az anyagi eszközök utánszállításának szervezésére és végrehajtására megkülönböztetett figyelmet fordítsunk. E tendencia felismerésén túl ezt motiválják a lefolytatott gyakorlatok tapasztalatai is. 
Hogy lehet e tapasztalatokat röviden összefoglalni is közreadni? E vonatkozásban elsősorban arról kell szólni, hogy a hadtáp tisztjeinek döntő többsége teljes mértékben érti, hogy a csapatok harctevékenysége hadtápbiztosításának a .ltlkit", lényegét az anyagi eszközök utánszállítása képezi. Ennek tudatában e kérdések szervezésére és végrehajtására megfelelő figyelmet fordít. Erre a felismerésre támaszkodva - bármily fájdalmas is - ki kell mondani azt, hogy az anyagi eszközök utánszállításának szervezése, ennek ellenére a csapatok hadtápbiztosításának gyenge pontját képezi. Hogy ez így alakult ki, azt több tényező idézte elő. Ha e tényezőkről, okokról kívánunk szólni, mindenekelőtt azt kell megemlíteni, hogy - tisztelet a kivételnek - parancsnokaink zöme gyakorlataink lefolytatásának jelenlegi rendszerében nem érzi kellően e kérdés fontosságát. A gyakorlatokra a csapatok általában úgy vonulnak el, hogy a romlandó anyagok kivételével valamennyi anyagot a szükséges mértékben a béke helyőrségekból magukkal szállítják. A harcfeladatok mélysége megoldásuk időtartama pedig nem teszi szükségessé a csapatok anyagi készleteinek harc alatti - napvégi - feltöltését, azaz a csapatok anyagi készleteinek időbeni feltöltése vagy annak elmulasztása nem gyakorol hatást a feladatok megoldására. Ezen túlmenően tapasztalható az is, hogy parancsnokaink ezeken a gyakorlatokon tevékenységüket néhány kérdésre összpontosítják. Hogyha az elhatározás jelentését jól .összefogja", ha a csapatgyakorlat esetén az érintett csapatok a .nizópont" előtt a harcászati alaki követelményeinek megfelelően elvonulnak .minden rmdhtn" van. Sajnos a PK HTPH-ek e szemlélethez asszisztálnak, belenyugszanak abba, hogy a hadtáp a gyakorlótérről .kiszorul". lgy az egység és ennél magasabbszintű gyakorlatokon az esetek többségében a hadtáp "kutyagol", nem gyakorolja a szükséges mértékben e fontos feladatának végrehajtását. 
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Ez maga után vonja azt, hogy az-��ál!_!���zervezésének_ k�rdései a Rako�tolro{l nem kapják meg azt a �tJ amit megilletnek."lrnnelctua�aÍ)íogyuclhatirozii kihirde
-'tese�ttm�&s m<Í5zervezése folyamán zömében e kérdéseket még csak nem is érintik. 

Fel khetne tenni a kérdést, hogy ez tulajdonképpen kinek a hibája? Ha őszintén akarunk a kérdésre válaszolni, akkor ki kell mondanunk azt, hogy ez a parancsnoki képzés és a parancsnokokkal szembeni követelmények támasztásának hiányosságaira vezethető vissza. Ez így igaz! Ennek ellenére nem lehet nekünk - a hadtáptiszteknek - belenyugodni, mert ez a probléma tulajdonképpen a mi tevékenységünk hiányosságaira is visszavezethető. E hiányosságok így fogalmazhatók meg:� ponti szervek nem fordítanak megfelelő �et � hogy a katonai főiskolákon, akadémián a �zt�€�I�t_o_��a iiiűlroaóiiadtáf> v�:matko�ásiban pedig'a hadtáp tisztjeinek a parancsnolcok előtt nem teremtik meg-3: szükséges szituációt, amely alkalmas 1enneannak .i'megfrt�sere, hogy__�-utánszállfráúzerveiése és végrehajtása legalább olyan fontos - sze�et töltbe a harc sikeres megvíviiánál, 1111nt a tartal�kok időbeni elórevonásának, harcbaveté-sének bizt�;1�. Eddig tehát ha jól érzékelhető, a .közös" hibáról beszéltünk. Úgy gondolom, hogy ezen túl szükséges szólni arról is, ami kimondo� saját hibánk. Gondolom, hogy azzal, amit most leírok sokan nem fognak egyetérteni. Elsősorban �;ak-azt �dom mentségemül felhozni, hogy én is örülnék, ha jó dolgokró� jó tapasztalatokról tudnék írni. Sót, igazán ez okozna örömet. Ennek ellenére meg kell hogy fogalmazzuk, hogy a hadtáptörzseink és alegységeink gyakorlati tevékenységében az anyagok utánszállításának megszervezése nem foglalja el jelentőségének megfelelő és méltó helyét. A hadtáptörzsek az utánszállítások szervezését formálisan végzik; a terv elszakad a valóságtól ( utalni kell arra, hogy a jelenlegi gyakoroltatási rendben nem is érzik az anyagi eszközök szükségletének fontosságát, benzin az egész gyakorlatra elég, azt a lőszert, amit a gyakorlaton el kell lő 1.;, külön kiadják stb.). Mit eredményez a gyakorlatban? Azt, hogy a hadtáp .papírháborút" folytat. Papí· ron tervez, s mivel a gyakorlótér szúk, a szállítási feladatoknak csak egy kis részét hajtja végre, azt a részét, amely nélkülözhetetlen a személyi állomány ellátása szempontjából. Ha kimondtuk a gondokat, úgy gondolom az a helyes, ha kimondjuk a megoldásokra vonatkozó javaslatainkat is. Ez abból az általános megállapításból fakad, hogy mindenfajta probléma felvetésének örülünk, de jobban annak, hogy a problémák m�ldására vonatkozó konstruktív javas-latokat halljuk.. - �� . .,_..,,1,1/21,,]/1//, l í//,. ·---� · Hogy a felvetés és a probléma konkrétan érzékelhető legyen, az utánszállítás megszervezését és végrehajtását egysé�ozatra vetítsük ki. � Az anyagi eszközök utánszállításának egységszintű megszervezését kell felfogni, s ki kell mon- - 1 dani, azt_h<_>B}'. _� ���:íllítás időbeni megs_z�i:v�z!�"=-��- végrehait!5a ����zii��:'1 _á.!l_ vasr bukik. (, Ennek a felismerése arra kell hogy ösztönözzön bennünket, hogy szakítsunk a ormalitással. A harc sikeres megvívásának szerves és közvetlen feltétele az utánszállítás időbeni végrehajtása. Vulgáris 1 
képkte ennek: Ha van anyag harcolunk, ha nincs még el se tudjuk kerülni azt, hogy az ellenség megsemmisítsen bennünket, nem tudunk visszavonulni. E vonatkozásban olyan jelenség is tapasztalható, hogy a hadtáp .szépen" a csapatoktól függetlenül szervezi az utánszállítást, a parancsnok önállóan megszervezi a harc sikeres megvívását, a hadtáp pedig a csapatok hadtápbiztosítását. A kérdések ilyen módon való megoldása esetén, ha őszinték akarunk lenni, akkor azt kell mondani, hogy vita tárgyát sem képezheti az, hogy ez a módszer kudarcot vagy sikert eredminyez, mert látható, hogy a kudarc eleve .biztosított". Jó, jó! Mondhatja valaki, megállapítani könnyű, de hogy lépjünk előre, ez a fontos. Úgy gondolom, hogy e tekintetben is szolgálhatunk nihány tanáccsal: 1. Már az anyagi eszközök utánszállításának megszervezésénél kell biztosítani a sikert. 2. A parancsnokkal meg értetni, hogy csak a filmen van az, hogy .lövünk, dt nem töltünk". 
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3. A csapatok hadtápbiztosítását az anyagi eszközök utánszállításának megszervezését a csa
patok alkalmazásával (manőverével) össze kell hangolni. 

4. Ilyen összehangolás alapján biztosítani kell, hogy a szükséges anyag a szükséges mennyi
ségben ott legyen, ahol az kell. 

5. Tudomásul kell venni, hogy egy
�n _ _l>eJül az eszközeink anyagi feltöltését csak akkor 

lehet megoldani, ha azokat a harcból1avonták, vagy szükség esetén a harcrendben - ha az anyag �--,..- .. � 
elfogyott - és a harctevékenységet megszakítani nem lehet. 

6. V alarnennyi tagozatban - de egységszinten különösen a tervezőmunka mellett - előtérbe 
kell állítani !..BY�orlati munkát. Minimális, a legszükségesebb papírmunka és aktív gyakorlati 
munka kell hogy jellemezze törzseinket, annak érdekében, hogy az anyagok a csapatokhoz eljussa
nak. 

A felsorolt, de még korántsem teljes követelmények érvényesítése '.12t követeli a hadtáptiszt:,.. 
jeinktől, h.Qg}' szakítsanak a tervezés formális módszereivel. A csapatok harc alatti folyamatos fel-
tol��ár a"tervezés időszakában biztosítsák és el kell érni, hogy a csapatok feltöltésének biztosí- )/· 
tása a parancsnoki munkában megfelelő helyet iciefoiinirri"áaielhatirozis kili.irdetés'e;' inföa az 

együttm��se folyamán ap_arancsnok határozza meg azokat a rendszabáylokat, ame- --4 / 
lyek garanciát nyújtanak arra, hogy a liarcclocsapatok-az -;�yaghzükségleteiket mindenkor időben 
a szükséges�!Y� é§ mennyiségben meg�; 

_ __. 

-·�atokat lehet a hadtáptörzsek kötelességének első csoportjára sorolni. A második cso
port alapvető tartalmát a végrehajtók csoportja, a hadtápalegységek feladatai egyértelmű meghatá-
rozás�_képezi:--

.----E kérdéssel már nagyon sokat foglalkoztunk, ennek ellenére nem alakult ki törzseinkben kész
séggé a feladatszabásnak az a rendje, amely a bürokráciát mellőzve egyértelművé teszi az alárendelt 
részére, hogy mit milyen módon kell végrehajtani. Mi ennek az oka? Úgy g_ond� � 
megrögzött megszokásnak a következménye. Több figyelmet fordítííiikaszwwetések elkészíté-

�re, mint a végrehajtásra, így első lépésként a feladatszabásra. Még a tanintézeteinkben is tapasz- • .· 
talható� fontQs:ihb a számvetés, mint .a feladatsz$js. Ehhez járul még az a tény, hogy az után- 'J;f a,t .. • 
szállítás, terv is formálisan készül. Ha nagyon szélsőségesen akarnánk meghatározni, akkor ezt a 
folyamatot úgy lehetne jellemezni, hogy harcol a csapat� .külöfl�Uba.dt1.P- Megcsináljuk a 
szállítás grafikai tervét, s jelentjük, hogy-a ;;;_P folyamán x mennyiségű anyagot x ütemben szállí-
tunk ki. Ennek a tervezési módszernek az a lényege, hogy a szükségletet meghatározzuk és a ren-
delkezésre álló időt, szállítóteret figyelembevéve megtervezzük, hogy hány ütemben tudjuk a csa-
patokhoz az anyagot eljuttatni. 

_!lgy l�e_ges momentum elmaradt. Ez a tervezési mód nem veszi figyelembe a csapato}r1,t./ 
�-�� �égről lévén szó, a zászlóaljak anyagi készleteinek��át. Ez pew . . / 
egyenesen a kudarchoz vezet. .7t,;,J,:,t,�?JJ,� 

�i tehát a megoldás? Mindenekelőtt, ahogy már utaltunk rá,_� anyagi eszközök időb
_:

�- .J P 
szállítását a tervezés időszakában kell garantálni. Mégpedig azáltal, hogy a parancsnok elhatározását 

-megértve alaposan elemezzük a zászlóal1ak tevékenységét, anyagi készleteik várható alalculását, fel
töltés lehetőségét időben és térben. Ennek az elemzésnek az alapján kell esetleg létrehozni kiegé
szítő készleteket azon alegységeknél, amelyek a terv szerint a nap folyamán nem kerülnek kivo
násra a harcból, kell megtervezni a harcból kivont alegységek egyidejű tömeges és gyors feltöltését, 
esetleg a harcrendben történő feltöltést és a napvégi tömeges feltöltést. · 

# 
_!-,zt figy_el<:m�_eJ��!LYE!!!i, h�c�ndben csak szükségszerű�n Jc�ll_ -!ehet - a csapatokat .{. 

���!_li �!_arra_11em l�-h�t számolni, hogy a parancsnok a len�ületesen támadó alegységet leállítja 
· csak azért, mert a hadtáp megérkezett az anyaggal. , / 

Ha ezt a lépést elvégeztük, akkor nagyon fontos annak a tisztázása, hogy jut el az anyag a csa
pathoz. Meg kell vizsgálni, hogy az adott időben a második lépcsők és tartalékok milyen manővereket haj-
tanak végre, szabadak-e az. uta.k? Azaz össze kell hangolni az után__1izállítást a csapatok manőverével, - - .� -·· � - ---- --- -- ----- ---
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javaslatot kell tenni a parancsnokna.Js aki a kialakult rendet törvényesíti és az ��s szervezése fol amán ezé�tasításait kiadja. Most már el lehet készíteni a ont, azon-ezt sem e et dogmaként kezelni, hanem folyamatosan elembe kell venni a harc- és had-táphelyzet alakulását is időben reagálni kell a bekövetkezett változásokra. Mim? Azért, mert azon az útvonalon, ahol az adott időben szállítani akarunk a parancsnok éppen a második lépcsőt vagy valamilyen tartalékot von előre és annál a zászlóaljnál, ah��agot akarunk szállítani a zászlóalj 
�ég-QCRt tudta átadni a csapatok részére az anya'got; így azeffil�k'észleteítne'�;�dj�, atvenni. Gondolom nem kell sok fantázia ahlioz, hogy éftiiojuk képzelni, hogy egy-egy ilyen szi---tiikíó milyen folyamat elindítója lehet. Az anyagi eszközök utánszállításának szervezése és végrehajtása vonatkozásában a másik gond a hadtápalegységeknél folyó terv. ezómunka. A kialakult gyakorlat azt igazolja, h!?gp hadtáp-• ale8Jf•ég!;k ��.tfuzs�fil:>.!>ségében .�PK.l:fl'Ptl��t. Figyelmen . 1_9vül hagyják, hogy náluk minőségileg egész más térvezómunkára van szükség. Mégpedig arra, /Í10 m ,.ry�zzék a PK 1:f'I'PH által m �ttJ�twt. �-�-�z.ólóan, alegysé• 8:.���-2!_ an mgt.!_�Z -�� --- ato_ O��,.Z ' ��kat.,.!!legtef$m�� · határozott l!!! sé k töm ;;-rertölt'sének 11;ltét · megger.vepk � munkát, megszerv�'á _ tev,� ents�� -�nden �l 3:!�)iztosíw,át. A szemé 1 omány részére kidolgozzák, e1.@c a Jzük�'Eges ökínányokat, értelmezik a feladatokat, ellenőrzik azok megértését, kialakítják az alegységek 'vezetéséru:t. rén<ljét. . . Ezeket az alapvető kérdéseket kell a hadtápalegységeknél megfelelő tartalommal megtölteni. Erre kell felkészíteni önmagukat, s hadtápalegységeink tiszti, tiszthelyettesi állományát. Ezt a felkészítést már a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán, a Ha(! • kell elkezdeni, aho!j a �állító alr,gys�jUp��nx�.�-ke�§.vl� •. e -�z�elyett.�seket ennek szellemében kell nevdni1 tanítanj Ezt a munkát folytatni kell a ZMKA-n részl>Cn a hadtáp hallgatók filkészitisével, részben a parancsnoki tagozaton levő hallgatók nevelésével. A hadtáp hallgatókat mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban fel kell készíteni a szállítások szervezésére és irányítására, �hadtá�egyswk vez�ésé�ly módon, hogy képesek legyenek e fontos probléma szakszerű és pontos megoldására. A parancsnoki tagozaton meg kell értetni a hadtápbiztosítás lényegét, a parancsnok szerepét e tekintetben, meg kell tanítani őket hogyan vezessék a hadtápot, e szempontból többek között hasznos lenne, ha a harcászati csoportos foglalkozás keretében 3-4 órás foglalkozást a hadtáptanszék vezetne le, ahol bemutatná azt, hogy a parancsnoki munka folyamán ( elhatározás, együttműködés szervezése), hogy kell a hadtápbiztosítással kapcsolatos követelményeket érvényesíteni. A hadtápalegységek tevékenységével kapcsolatos általános gond, �tö�seink ��� s!���.!!lÉ!!ék�n törődnek a had�'!!S&X..��gt�el. A hadtápalegységek a hadtápbiztosítás rendszabályainak fő vé�tói. '�.' parancsnokok a harctevékenységet személyesen vezetik. Ez --akövetelmény a PK HTPH-re is érvényes. Személ esen és törzse ' 'án vezesse a hadtá .harcoló �t". Ez a gyakorlat6an azt követeli � táptörzsektól, hogy a h tápalegységek legyenek . állandóan figyelmük középpontjában, ellenőrizzék, .seg!tsék tevékenységüket. Az első és legfontosabb az amire már utaltunk, hogy �t,ápalegységek világos és egyértelmű feladatot kapjanak. Majd pedig az, hogy a PK HTPH .parancsnoki munkájában" megfelelő. ra�ot � a hadtápálegységek tevékenységének ellenőrzése segítése. E folyamatban kiemelt Íeíentósége van a kiadott feladatok m értése ellenőrzésének és a feladatok vé�_�natkozó tetv, -„ szállító alegység parancsnok részéról történő sokoldalú elemzésének és ·óváh ás� a mozzana n az e asz a a terv ormális 'óváh ása büntetendő cselekmén nek tekintendő. A terv jóváhagyásán túl a hadti.pálegységekkel állando e o pcso an ke lenni, vezet;i kell �kat. A helyzet megváltozása kapcsán gondoskodni kell a tervek időbeni korrekciójáról, ellenőrizni a fontosabb feladatok végrehajtásának megkezdését és végrehajtását fontosabb feladatok megold�a esetén. Kritikus helyzetekben összekötő iránytisztek kirendelésével bizt�..végrehajtását, a szállítandó anyagok időbeni eljuttatását a csapatokhoz. r"° .._:::_�--------=--.:::.-----...:.-------"----
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Az anyagi eszközök harc alatti- utánszállításának a csapatok időbeni feltöltésének biztosítása szempontjából fontos feladatnak kell tekinteni PK HTPH-ink részéról a fogadó fcleJc felkészítését az anyagi eszközök fogadására. Ennek többféle módszere lehet. Azt �inden esetre ki kell zárni, hogy esetleg erről az alárendeltek írásbeli jelentései alapján győződjünk meg. Mi/ym módszerek alkalmazása célszerű? · ' / V 1. Az alárendeltek személyes ellenőrzése, amely megtörténhet a parancsnokkal együtt, ( ami-
1 v ' 1 ·'. kor az alárendeltjei elhatározásait hagyja jóvá), vagy önállóan. ,., jl � 1 /• 

2. Az alárendeltek ellenőrzése, segítése iránytiszt�� útpn. Ez esetben a PK HTPH ré��l II V gondoskodni kell arról, hogy a kiküldotCiranynszt�t'ucljinZ, �rtsék feladataikat, ismetjé"t tW�r�-t biztosítás tervét és az általuk ellenőrzött alegységekre vonatkozó rendszabályokat.Ji /'v �� 3., Az ellátószakasz:Parancsnokoµere11del�S!!, eligazítása é.s. segítése útján, Ezt ügy goncto- Y lom fő .inodszemeklcell tekinteni. Tanulni kell a parancsnoki munkarendból. A PK HTPH részé-ról az ellátószakasz-parancsnokokat vezetni kell, melynek a fő lényege: időben feladatokat szabni, meghatározni a feladatok végrehajtásának rendjét, ellenőrizni annak megértését és folyamatosan számon kell kémi a feladatok végrehajtását. Sajnos napjainkban ez még nem tekinthető általánosan alkalmazott módszernek. Még egyszer és még sokszor ki kell hangsúlyozni, hogy egységszinten alapvető szerepe a személyes érintkezésnek van, mert harcban csak ez vezethet eredményre, ez biz-tosítja a feladatok megértését, s azok végrehajtásának összehangolt, minden oldalú biztosítását. Ha az anyagi eszközök utánszállításának szervezésével és végrehajtásával kapcsolatosan kialakult helyzetet ilyennek, ahogy jellemeztük elfogadjuk, akkor azt is tekintsük át, hogy változtassunk a jelenlegi kialakult gyakorlaton. Egyik legfontosabb feladatunk az, hogy a PK HTPH-el megértessük azt, hogy tovább így nem mehet. Erre az értelemre - mely egyben tenniakarás is - támaszkodva koncentrált támddá.rt kell indítani a helyzet megváltoztatásáért: 1. továbbképzéseken, egyéni tanulások alkalmával; 
2. gyakorlatokra való felkészülés időszakában; 3. gyakorlatokon, úgy hogy átmenetileg e kérdésekre megkülönböztetett figyelmet fordítunk; 4. összehangolt központi és seregtest szintű tanfolyamok, elméleti konferenciák szervezésével; , 5. tanintézeteinknél �zetése alapján az oktatás korsze-ee . s� �E felsorolásból látható, hogy összefogott, valamennyi vezetési szintet érintő feladatról van szó. Azonban nem kell egymásra várnunk. Minden szint, minden különösebb utasítás nélkül hoz, zákezdhe� munkához, az anyagi eszközök utánszállításának szervezésében és végrehajtásában kialiikííltn��Zta�áh� �K HTPH-ek rész&ól kiilön�feladatnak kell tekinteni, hogy megértessék az összfegyvernemi törzsekkel, hogy a harc sikeres megvívása egyértelműen igényli a csapatok és a hadtáp manóverének összehangolását. Meg kell értetni, hogy az összfegyvernemi törzsek sem kerülhetik meg e témát, s azt kérjük tőlük, hogy a sok gondjuk mellett azt a minimális figyelmet, amit e kérdés megillet adják meg, mert ez jó befektetés és a harc sikeres megvívásában realizálódik. , @ .-
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