
,Elméletek sorsát a praktikában nem azok ér/éke vagy igazsága dönti el - sokkal inkább az akarat és erő, mely azokat a valóságba ülteti. " 
A hadtápbiztosítés fogalma napjainkban 

a Magyar Néphadseregben, 
néhány nyugati ország fegyveres erőinél 

és a katonai koalíciókban (Kísérlet az eltérő fogalmak bemutatására) Csabai György őrnagy 

(Pálffy György) 

A hadtápbiztosítás fogalma napjainkig, a történelem folyamán igen jelentős változáson, átalakuláson ment keresztül. A hadtápbiztosítás fogalmában 1, a köznapi tudatban és a gyakorlatban végbement módosulásokat az adott ország hadseregeinek szervezete, harci technikája, az alkalmazott harceljárások, a kiképzés módszerei, a katonák harc alatti és mindennapos szükségletei, az ország gazdaságának helyzete, teherbíróképessége, a hadművészet törvényeinek hatása és más egyéb tényezők határozták és határozzák meg, természetesen napjainkban is. A hadtápbiztosítás fogalmának permanens módosulásában a legmélyebb változások a második világháború időszakában, majd az azt követő esztendőkben és a nyolcvanas évek első felében, derekán mentek, illetve szakadatlanul mennek végbe. A következőkben a napjainkban használatos hadtápbiztosítás fogalmait vizsgáljuk meg. Az írás címében foglaltaknak megfelelően a hadtápbiztosítás fogalmának történelmi kialakulásával nem foglalkozunk, mert ezt már megtették mások. Ma a Magyar Néphadseregben a ,hadtápbiztosítás" magába foglalja: az anyagi biztosítást, valamennyi anyagi-eszközfajta utánszállítását, a közlekedés, repülőtér-mérnöki, repülőtér-műszaki, mentő, egészségügyi, állategészségügyi, kereskedelmi-szociális, elhelyezési és pénzügyi biztosítást, 2 vagyis összesen tizenegy területet (fajtát}. A fegyveres erők hadtápbiztosítása a minden oldalú biztosításhoz tartozik és annak szerves részét képezi. A fenti fogalmat - természetesen a marxista-leninista hadtudománynak megfelelően - a Varsói Szerzódis tagállamai fegyveres erőinél ugyanabban és egyforma felfogásban alkalmazzák. Mindez a tagállamok azonos társadalmi-politikai berendezéséből és többek között hadseregeik funkcióiból is fakadhat, nem beszélve a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erői rendelt.etéséről. A Magyar Néphadseregben a hadtápbiztosítási feladatok teljesítésére annak hadtápját jelenleg három tagozatra oszthatjuk fel : 1. a legfelső tagozata a hadászati hadtáp funkciót is teljesítő központ-1 A fogalom az elvont gondolkodáshoz tartozik, a megismeréshez használjuk. V agy1s azok az eszmei képmások, amelyek nem szemléletes jellegűek, és a valóság tátgyainak, jelenségeinek általános, lényeges sajátossá� gait és összefüggéseit tükrözik. { Az elvont gondolkodáshoz a fogalmon kívül még az ítélet és a következtetés tartozik. 2 A csapatok {erők) hadtápbiztosítása hadmúveletekben címú tankönyv MNHF-ség kiadása, Budapest 
1983. 7. oldal. {A Vorosilov Vezérkari Akadémia tankönyvének fordítása.) Napjainkban ezt a fogalmat tükrözi az új Katonai Lexikonunk is. 
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hadtáp, amely· összekötő kapocs a népgazdaság (a szövetséges országok) és a Magyar Néphadsereg között: 2. középső tagozata a hadsereghadtáp, hadtápmagasabbegységgel és -egységekkel; 3. és legalsó tagozatát a csapathadtáp képezi, a hadtápegységekkel és -alegységekkel együtt. 
A hadtápbiztosítás - a háborúban - olyan elvek alapján kerül megszervezésre, amelyeket a hadművészet 

(hadászat, hadműveleti művészet, harcászat és a katonai vezetés) elveivel összhangban vannak. Ezek szerintem az alábbiak lehetnek: - a had tápnak a csapatokkal ( erőkkel) azonos készenlétének és felkészítésének; - fő feladatot végrehajtó csapat ( erő){:soportosítás hadtápbiztosítására vonatkozó erőkifejté-sek összpontosításának; - a csapat- ( erő-) csoportosítás hadtápszempontból a lehető legnagyobb önállósága ( autono-miája) biztosításának; - a hadtápbiztosítási rendszer életképességének; - a hadtáp helyes felépítésének; - a harctevékenység alatt a hadtáp erőkifejtése állandó fokozásának; - a hadtáp erő- és eszköztartalékok ésszerű alkalmazásának; - a hadtáp mobilitásának; - a hadtápvezetés rendszerű megközelítésének; - és a gazdaságosságnak az elve. A felsorolt elvek a hadszíntér körülményeinek (a hadászati, hadműveleti és harcászati irányoknak), a hadászati műveletek, a hadműveletek és a harctevékenységek folyamán kialakult helyzetnek megfelelően, azok figyelembevételével alkalmazhatók. 
A felsorolt elvek azonos premisszákat képeznek az MN hadműveleti és hátországi mukltetésű csapatai 

hadtápjának fejlesztéséhez, természetesen a haderőnemi ( fegyvernemi) hovatartozás és a differenciált követelmények figyelembevételével és a katonai doktrínáknak megfelelően. Az elvek között említettük a hadtápbiztosítási rendszert. Gyakran felmerül a fenti fogalomnak a jelentése. Véleményünk szerint a hadtápbiztosítási rendszer magában foglalja: 1. a hadtápbiztosítás általános elveit; 2. a hadtápbiztosítási rendszer alapját képező elvi munkamegosztást, a hadtápbiztosítás alapvető folyamataiban; 3. és a fegyveres erők hadtápszervezeti rendszerét ( tagozati és ágazati viszonylatban). A hadtápbiztosítás rendszere korszerűsítésének szükségességéről dr. Lapos Mihály vezérőrnagy elvtárs egyik tanulmányában a következőket írja: .A lefolytatott gyakorlatok tapasztalatainak 
elemzése, a hadtápbiztosítás rendszerének áttekintése a"a hívják fel a figyelmet, hogy a csapatok fegyverzet
technikai rendszerének korszerúsödire, a harcok hadműveletek megvívási módjaiban bekövetkezett változások 
szükségszerűen megkövetelik, hogy a hadtápbiztosítás egész rendszerét, szervezeteit, a tevékenység rendjét az ,új" 
igényekhez igazítsuk. "3 Ezek az .igazítások" az elmúlt esztendőben megvalósításra kerültek és érintették az összes hadtáptagozatot. Így, a korábban már említett, három tagozatot hoztak létre, a régi négy tagozat (KH-TH-HDS HTP-Csapathadtáp) helyett. A következőkben vizsgáljuk meg a nyugati hadseregekben alkalmazott fogalmat. 

3 Lásd: dr. Lapos Mihály vezérőrnagy: .A hadtápbiztosítás időszerű problémáiról" című alaptanulmányát, Hadtápbiztosítás, Budapest, 1982. 4. szám. 9 



A Német Szövetségi Köztársaság fegyveres erőinél, .a Bundeswehrben a hadtápbiztosítás: a) az anyagi biztosításból; b) technikai biztosításból; c) egészségügyi biztosításból; d) katonai szállítás vezetéséből áll. "4 A háboníban felhasználható összes anyagi eszközt öt ellátási csoportba osztották. Az I. ellátási csoportba: az élelmet és ivóvizet; a II. -ba a fegyverzetet, technikát, felszerelést, ruházatot; a III.-ba az üzem- és kenőanyagot; a IV.-be az egyéb anyagokat és az V.-be a lőszert és a vegyi harcanyagokat sorolták be. A hadtápbiztosítás elvei a NATO rugalmas reagálás doktrínából származtathatók. Most pedig nézzük meg, hogy mit értenek a svájciak a címben meghatározott fogalom alatt. A svájci hadseregben a hadtápbiztosítás: - az egészségügyi; - az ellátó; - a szállító; - és a territoriális szolgálatok intézkedéseinek és eszközeinek összességét foglalja magába.' Az ellátó szolgálatnál megkülönböztetnek: a) állategészségügyi; b) élelmezési; c) üzemanyag-; d) lőszer-; e) anyag- és; f) tábori postaszolgálatot. A hadtápbiztosításra vonatkozó koncepciójukat az 1977-1983-as átfogó újjászervezés során dol-gozták ki: 
1. az elkészítési idő; 
2. a harc ideje; 3. össz- (vagyis a polgári) védelem; 4. a harchelyzet; 5. a védelmi koncepció (mint doktrína); és 6. a politikai adottságok ( semlegesség), azaz tehát az előbbi hat tényező figyelembevételével. Az Ametikai Egyesült Államok 1865 óta minden nagyobb hábonít a tengerentúlon vívott meg. Ebből kiindulva az USA fegyveres erőinek hadtápbiztosítási rendszerét az ún. expedíciós hadsereg ellátására szervezték meg. Ezt jól tükrözi a hadtápbiztosítás fogalma is. 
4 A hadtápbiztosítás fogalmáról ír így: Oberstleutnant Dipl.-Mil. H. Beyer: .Die rükwartige Sicherstel

lung der BRD-Landstreitkrafte" című tanulmányában a Militatwesen egyik 1984. évi számában (németül). 
5 Edmunt Müller Schweiz: Die Logistik der schweizerischen Armie. Oster. Milit. Zeitschrift, Heft 1/ 

1984. 33. oldal (németül). 
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Napjainkban ,az USA fegyveres erőinél a hadtápbiztosítás: - az ellátást; - a szállítást; - a javítást; - az igazgatást; - az egyházi szolgálatot; - a polgári munkát; - a pénzügyet; - a polgári-katonai együttműködést; - és az egészségügyi biztosítást öleli fel".6 A fentiekből az anyagi, a technikai és az egészségügyi biztosítás képezi a hadtáp ( másnéven a logisztikai) táffUJgatást -, harcban. A fogalomban néhány, a szolgáltatási szférából _ismeretes meghatározásokkal is találkozhatunk. Valószínű, hogy ezek a szolgáltatások széles skálájával és jelentős mennyiségével kapcsolatosak. Bár azt hiszem, hogy mindannyiunk előtt ismeretesek az amerikai hadseregről (a második világháboníban, és a helyi háboníkban stb.) e témában közkézen forgó anekdóták. Mindezek jelentős feladatot állítanak a tengerentúli ( a hátországbeli) iparnak és az infrastruktúrának. A hadtápbiztosítás feladatait az arra hivatott szakcsapatok a különböző (hadtáp és harci) kör-• .. _ letekben hajtják végre. A hadtápbiztosítás új fogalmát a •STRUKTÚRA-86• szervezetek kialakítása során dolgozták ki, az olvasó előtt is a katonai sajtóból jól ismert koncepciók és elvek (•AIRLAND BATTLE-
2000•, a •POFA• és mások),, valamint a reális elrettentés doktrína széles körű figyelembevételével.7 A háboníban a hadtápbiztosítás keretében felhasználható iJ'sszes anyagi eszközt tíz ellátási osztályba sorolták be. Az I-V-ig tartozó anyagok osztályozása megegyezik a Bundswehrben is rendszeresített és alkalmazott anyagi eszközök besorolásával. 

A további osztályozás a következő: A VI. ellátási osztályba a személyi anyagok; a VII. -be a fő harcitechnikát és a fegyverzetet; a VIII. -ba az egészségügyi anyagokat; a IX. -be a felszereléseket kiegészítő anyagokat; és a X.-be az összes nem katonai rendeltetésű anyagokat osztották be. A tanulmány elején már áttekintettük a védelmi szövetségi rendszerünkben és nálunk alkalmazott hadtápbiztosítás fogalmát, akkor most az olvasóval együtt vizsgáljuk meg az Észak-Atlanti Szövetség parancsnokságain és törzseinél mit is tartalmaz és foglal magába a hadtápbiztosítás terminológiai értelmezése. 
6 Herausgegeb en von Dr. se. Wolfgang Weber: Die Streitkrafte der NATO auf dem Territorium der 

BRD. Militarverlag der Deutschen Demokratischen Republik (VEB) - Berlin, 1984. 427. oldal (németül). 
7 Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek európai csoportosítása. MN Politikai Nevelőmunka 

Anyagi és Módszertani Központ kiadványa, Budapest, 1984. 11 



,A hadtápbiztosítáJ a NATO-ban alkalmazott katonai terminológia szerint átfogja: a) a hadtáp (vagy logisztikai) támogatást (ezen belül az anyagi, technikai és egészségügyi biztosítást); b) a NATO nemzeti kontingensek és az egyes haderőnemek (vagy részeinek) ellátásának rendjét; c) és a hadtápegyüttműködés feladatait, kérdéskörét a NATO-államok között, de kétoldalú szerződések alapján."8 Most már csak az a feladatunk maradt, hogy a következtetések levonásával segítsük elő az olvasót és a kutatót a témára vonatkozó és az érdeklődésre számottartó kérdések továbbgondolásában. A tanulmányban bemutatott hadtápbiztosítáJ eltérő fogalmaiból explicite kitűnik, hogy: 1. a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinél egységes a fogalom, a felfogás és a gyakorlat a hadtápbiztosításról úgy, hogy nemzeti sajátosságok érvényesítésre kerülnek; 2. az Észak-atlanti Szerződés tagállamai fegyveres erőinél más fogalmat használnak a NATOparancsnokságokon és mást az egyes nemzeti hadseregekben. Bár a korábbi évekhez viszonyítva jelentős lépéseket tettek a fogalmi és gyakorlati egységesítés irányába, de jelentős nézet és felfogásbeli különbségek állnak ma még fenn; 3. a VSZ-tagállamai egyesített fegyveres erőiben alkalmazott hadtápbiztosítás mai fogalma nemcsak a megformálásban, hanem a tartalmában is gyökeresen különbözik a NATO-ban elfogadott hadtápbiztosítás fogalmától. Az okokat a feltételrendszer attribúcióinak szabad és lehet felfognunk; 4. a svájci hadsereg csapatai hadtápbiztosításában nem követi a nyugati országokat, hanem önálló elméletet dolgoztak ki és sajátos gyakorlatot valósítanak meg; 5. a hadtápbiztosítás alapelveinek kimunkálásakor nagyban támaszkodnak az érvényben levő katonai doktrína mindkét oldalára. Befejezésül idézzük Bonaparte Napóleon egyik, a hadtápszakemberek körében is jól ismert aforizmáját: ,a hadsereg a gyomrán keresztül menetel ". Ez alatt azt értjük, hogy ő a hadjáratai során érzékelte a hadtáp és a harci lehetőségek között fennálló szoros kapcsolatot. Ma, természetesen egy korszerű hadsereg szükséglete bizonyára Napóleon képzeletét is jóval felülmúlja, azonban a megállapítása a hadtáp fontosságáról és jelentőségéről ma is érvényes. Vagyis csak a jó hadtápbiztosítással ugyan a háborút nem lehet megnyerni, de rossz és elégtelen mértékű hadtápbiztosítáJ a fegyveres küzdelem vereséghez is vezethet. Ezek, a hadtáp feladatával, tevékenységével kapcsolatos kérdések pedig ma a hadtápbiztosítás fogalmában koncentrálódnak és fejeződnek ki. Ezért és nem másért tettem ebben a tanulmányban kísérletet arra, hogy a különböző államok hadseregeiben és a szemben álló katonai szövetségekben elfogadott és a mindennapokban használt hadtápbiztosítás mai fogalmát bemutassam a témában érdeklődő tisztelt olvasóknak, kiexponálva azok ,kortársiságát ". 

8 Lásd a 6. lábjegyzetben már idizett műnek a 429. oldalán. 
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