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A Magyar Néphadsereg elvonuló szárazföldi csapatainak szervezeti korszerűsítése 
szükségszerűen maga után vonta azok részeként a hadtápszervezeteik integrálás útján 
megvalósult módosulását is. Az elvonuló szárazföldi csapatok új szervezeti struktúrája, 
alkalmazásuk sajátosságai tagozatonként eltérő mértékben hatottak ki azok harctevé
kenységének hadtápbiztosítására. 

A hadtápszervezetek korszerűsítése során abból az alapvető követelményből indul
tunk ki, hogy a Magyar Néphadsereg hadtápja rendelkezzen megfelelően rugalmas, a 
biztosított csapatok követelményeit kielégítő, mozgékony hadtápszervezetekkel és 
anyagi készletekkel, amelyekkel képesek a csapatok megnövekedett hadtápbiztosítási 
igényeit időben és teljes mértékben kielégíteni. 

A Magyar Néphadsereg hadtápja szorosan igazodva az összfegyvernemi szerveze
tek felépítéséhez, a végrehajtandó feladatok méreteit és jellegét tekintve feloszlik hadászati, had
műveleti és csapat; hovatartozását illetően: kiizpont-, hadsereg-, hadtest-, dandár-, ezred-, zász
lóalj- (osztály-), önálló század hadtápra. 

A hadászati és hadműveleti hadtáp szervezete, feladata az elvonuló szárazföldi csapa
tok korszerűsítésével nem változott. A csapathadtáp a hadtest-, dandár-, ezred-, zász
lóalj-, század (osztály) állományába tartozó hadtápegységekből és alegységekből, vala 
mint a náluk levő anyagi készletekből és technikai eszközökből áll. A csapathadtáp a 
végrehajtandó feladatok méretei és jellege alapján feloszlik felső és alsó tagozatra. A csa
pathadtáp felső tagozata a gépesített hadtest állományába szervezett csapatok, az alsó 
tagozata a gépesített lövész (harckocsi) dandár, ezred, önálló egység, valamint az állo
mányába tartozó alegységek anyagi, közúti, egészségügyi, állategészségügyi, katonai 
kereskedelmi, tábori elhelyezési biztosítására hivatott hadtápcsapatok és -intézetek. 

A hadtápszervezetek korszerűsítése kapcsán tij összfegyvernemi típusú szervezetek lettek ki
alakítva, így azokhoz ellátóegységek, alegységek, közúti komendáns alegységek, az 
egészségügyi, őr- és biztosító, szállítmánykísérő, valamint rakodóegységek, -alegységek 
tartoznak. 

Az ellátóegységek és -alegységek az anyagi biztosítás végrehajtásának alapvető szerveze
tei. Rendeltetésük az előírt anyagi készletek tárolása, kezelése, átvétele, a kenyér előállí
tása, az anyagok kiadáshoz való előkészítése, kiadása, az alárendelt csapatok komplex 
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feltöltésében való részvétel, melegétel előkészítése és kiosztása, a vízellátás, a katonai kereskedelmi 

cikkek és egyéb szolgáltatások biztosítása, a hadtáp szaktechnikai eszközök üzemben tartása, javí

táshoz való hátraszállítása. 

A közúti komendáns alegységek a közúti biztosítás alapvető szervezetei. Állományilag 
közvetlenül nem tartoznak a csapathadtáp szervezetek közé, azok jelenleg megerősítő
ként kerülnek átalárendelésre. Rendeltetésük az után- és hátraszállítási utak felderítése, 
előkészítése, fenntartisa és rajtuk a forgalom szabályozása. Ezen feladatokat a műszaki 
csapatokkal szoros együttműködésben hajtják végre. 

Az egészségügyi egységek, alegységek az egészségügyi biztosítás alapvető szervezetei. 
Rendeltetésük a sérültek és betegek gyűjtése, időben történő ellátása, hátraszállítása, 
valamint egyéb egészségügyi rendszabályok végrehajtása. 

Az őr- és biztosító egységek rendeltetése a hadtápegységek, -alegységek települési 
( elhelyezési) körletei, a szállítmányok közvetlen őrzés-védelme. 

A szállítmánykíséró és rakodó alegységek az anyagi eszközök raktáron belüli anyagmoz
gatásra, az egységrakományok képzésére, a tömeges (komplex) feltöltések végrehajtása 
során jelentkező kézi és gépi rakodási munkák végrehajtására, a szállítmányok menet és 
átadás alatti oltalmazására hivatottak. 

Az elvonuló szárazföldi csapatok szervezeti korszerűsítése során kialakított gépesített 
hadtestek a Magyar Néphadsereg hadműveleti feladatok végrehajtására hivatott csapatai
nak alapvető hadműveleti-harcászati magasabbegységei, amelyek összfegyvernemi 
(gépesített lövész, harckocsi dandárokat) fegyvernemi és szakcsapatokat, valamint had
tápcsapatokat foglalnak magukba. A gépesített hadtest egy hadműveleti vagy néhány 
harcászati irányban hadműveleti-harcászati feladatok végrehajtására hivatott. 

A hadtest korszerű állománya jól megfelel az erőkifejtés összpontosítása elvének és 
annak a követelménynek, hogy a főcsapás irányában döntő erőfölényt hozzon létre és a 
hadművelet céljának eléréséig tartson fenn. Ezeket a követelményeket megfelelően szol
gálja a hadtest belső tagozódása, amely széles körű lehetőségeket biztosít a csapatokkal 
végrehajtandó manőverekre. Az új szervezetek rugalmasan alkalmazhatók főleg erdős
hegyes, nehezen járható, önálló irányokban, amikor a hadműveleti felépítés nemcsak 
szélességben, de mélységben is jobban tagolódik. 

A hadtest korszerű szervezetét, fegyverzetét figyelembe véve, képes mind atom-, 
mind hagyományos fegyverek alkalmazása esetén nehéz terepviszonyok között, éjjel és 
nappal, időjárási viszonyoktól függetlenül bonyolult manőverek végrehajtására. 

Az eddig felsorolt jellemzők is igazolhatják az új szervezetű hadtesthadtápnak - a 
hadtápbiztosítás általános rendszerében elfoglalt helyének megfelelően - a hadtápbizto
sítás általános elvi tételei az új szervezeti keretek követelményeihez való igazításának 
szükségességét. 

A gépesített hadtest hadtáp - amely összekötő kapcsot képez az állományába tartozó 
dandárhadtápok és a hadsereg hadtápja között - állományába ellátóezred és két egész
ségügyi zászlóalj került kialakításra. 

Az ellátó ezred, amely a gépesített hadtest anyagi igényét fordulónként megközelí
tőleg 2500 tonna anyag utánszállításával biztosítja, szervezetileg úgy lett kialakítva, hogy 
lehetőséget biztosít az irányonkénti megosztásra és a kikülönített csoportosítás önálló 
alkalmazására. Mindez lehetőséget biztosít a hadtest hadműveleti felépítéséhez szorosan 
igazodó hadtápcsoportosítás létrehozására. 
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Az egészségügyi zászlóaijak végrehajtó szervei célszerűbb csoportosításban a régebbi 
szervezethez hasonló kapacitással, de lényegesen jobb működési és biztosítási feltételek
kel lettek kialakítva. 

A gépesített hadtest állományába tartozó gépesített lövész és harckocsi dandárok had
tápja azonos szervezeti struktúrával rendelkezik, így állományába ellátó század- és dan
dársegélyhely tartozik. Kapacitásuk a dandárok szervezeteihez igazodik és biztosítja a 
megvívandó harc hadtápbiztosításának alapfeltételeit. 

A szervezeti korszerűsítéssel párhuzamosan a hadtápbiztosítás általános elvi alapjai
ban is változások következtek be, amelyek közül a hadtápbiztosítás megszervezése területén 
számottevő a korszerűsítés. 

A hadtápbiztosítás megszervezése, amely magába foglaija: 
- a hadtápegységek, -alegységek felkészítését; 
- a hadtáp felépítését és áttelepítését; 
- az után- és hátraszállítási utak kijelölését, berendezését és fenntartását; 
- a hadtápbiztosítás megtervezését, a hadtápegységek, -alegységek tevékenységé-

nek összehangolását; 
- a hadtápegységek, -alegységek élet-, működő- és teljesítőképességének fenntar

tását; 
- a hadtápvezetés megszervezését és feszes fenntartását; fogalmilag újszerűen fog

lalja össze a hadtápbiztosítás komplex feladatrendszerét és szorosan illeszkedik az elvo
nuló szárazföldi csapatok szervezeti korszerűsítése kapcsán megfogalmazott követelmé
nyekhez. 

A hadtápbiztosítás megszervezése rendszabályai belső tartalmi változásainak rövid 
áttekintésével néhány olyan gondolatra kívánom a figyelmet ráirányítani, amelyek a 
szervezeti korszerűsítés következtében napjaink meghatározó feladatait képezi. 

A hadtápegységek, -alegységek felkészítése rendszabályai közül külön ki kell emelni az új 
szervezetek személyi állománnyal, szállító- és szaktechnikai eszközökkel való feltöltésé
nek feladatait, mivel a hadtápszervezetek még csak állományukban integrálódtak, a fela
datok konkrét végrehajtásában, a közös tevékenységben nincs még meg a kellő össz
hang, jártasság. Mindezek indokolttá teszik, hogy az új szervezetek béke és háborús fel
készítésében kiemelt hangsúlyt kapjon a hadtápszervezetek személyi állományának a 
konkrét, a soronlevő feladataikra való felkészítés. 

Az új szervezetekkel vívott harc- és hadműveletek méretei változásával átrendező
dött a hadtáp felépítésének rendszere is. Az új szervezetű hadtápegységek, -alegységek mély
ségi és szélességi lépcsőzésévd szemben változatlan követelmény, hogy a hadtápfelépí
tés feleljen meg a hadműveleti felépítésnek {harcrendnek), a hadművelet (harctev é 
kenység) elgondolásának, biztosítsa a rendelkezésre álló hadtáperők és -eszközök haté
kony alkalmazását a helyzet bonyolult körülményei között is. A hadtápegységeket, 
-alegységeket szükség esetén képessé kell tenni az irányok szerint létrehozott csapatcso
portosítások önálló ellátására. Szoros összhangot kell biztosítani a manőverek végrehaj
tása során a közlekedési vonalak és a fegyverzettechnikai csapatok felépítése és a had
tápcsapatok csoportosítása között. 

A gépesített, hadtestek megnövekedett ö'nállósága, az irányokban folytatott harctevékeny
ség külön követelményt támaszt a hadtáperőkkel, -eszközökkel való mgerősítés ( támo-
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gatás) megszervezésével szemben. A fent említett .önállóság" megköveteli az elsőlépcsó hadtestek 
közúti erőkkel, egészségügyi alegységekkel, valamint kiürítő eszközökkel való megerősítését, a 
folyamatos anyagi biztosítás érdekében az egységszállítmányok, tagozatkihagyásos szállítási mód
szerek alkalmazását. 

Az ellenség szervezetében meglévő nagypontosságú felderítő csapásmérő fegyverek várható 
alkalmazása miatt felül kell vizsgálni a komplex feltöltések megszervezésének és végrehajtásának 
eddigi rendszerét, módszerét. Célszerűbb változatnak látszik a területileg elkülönített több, 
nagyságrendjében zászlóalj ( maximum dandár) szintű feltöltési körletek kijelölése, 
berendezése. 

Az anyagellátás rendszerében, különösen a háború kezdeti időszakában nagyobb 
lehetőség nyílik a stacionér központi bázisok és polgári objektumok készletei felhaszná
lásán túlmenően a vasúton {vízi úton) decentralizált készletek kiutalására és igénybevé
telére már hadtest szinten is. 

A gépesített hadtest vegyes helikopter századának ellátása újszerű feladatot jelent az össz
fegyvernemi csapatok hadtápszervezetei részére. Az ellátáshoz a század meglevő anyagi 
készletein túlmenően a hadsereg ellátódandár állományából kell erőket és eszközöket 
kikülöníteni, ezzel párhuzamosan a század anyagi készleteinek állandó feltöltésére is 
állandó figyelmet kell fordítani, amely megköveteli a csapatrepülő ellátó század manő
verének átgondolt, a konkrét ellátási feladatokhoz igazodó megszervezését. 

A hadtápegységek és -alegységek élet -, működő- és teljesítőképességének fenntartása a hadtáp
biztosítási feladatok végrehajtásának alapvető feltétele. A hadtáp életképessége a had
tápegységek, -alegységek azon készsége, hogy megőrzik vagy gyorsan helyreállítják saját 
készültségüket a folyamatos anyagi, egészségügyi és a hadtáp technikai biztosításában. 
A működőképesség a hadtápszervezetek rendeltetésüknek való teljes megfelelését fejezi 
ki. A hadtápegységek, -alegységek teljesítőképessége a hadtápbiztosítási feladatok vég
rehajtási képességét mutatja meg. A csapathadtáp élet-, működő- és teljesítőképességét 
komplex szervezési rendszabályok (a hadtápegységek, -alegységek a konkrét feladatok
hoz igazodó differenciált felkészítése, a csapatcsoportosításának megfelelő önálló 
működésre képes felépítés, a közlekedési hálózat komplex, a helyzetnek megfelelő fel
használása, az egységes, centralizált vezetés szilárd fenntartása, a hadtápbiztosítás ágai 
összehangolt tevékenységének, a csapatokkal való együttműködés megbízható megva
lósítása) bevezetésével és a hadtáp harcbiztosítási feladatok végrehajtásával kell biztosí
tani. 

Külön kell szólni a hadtáp harcbiztosítás feladatairól, mint a hadtápbiztosítás megszer
vezésének új fogalmi kategóriájáról. 

A hadtáp harcbiztosítása a hadtáp élet-, működő- és teljesítőképessége fenntartására 
irányuló rendszabályok része, amelyek végrehajtásával kedvező feltételeket kell terem
teni a hadtápbiztosítási feladatok időbeni és teljes mértékű végrehajtására. Magába fog
lalja mindazon rendszabályok és tevékenységek előkészítését és végrehajtását, amelyek 
az ellenség váratlan rajtaütésének megelőzésére, a hadtápegységekre, -alegységekre mért 
csapás hatékonyságának csökkentésére, a közvetlen biztosító alegységek időbeni harc
balépésére és harcuk sikeres megvívására irányulnak. 

A hadtáp harcbiztosítás fajtái: a hadtáp felderítés, a tömegpusztító fegyverek elleni 
védelem, a rádióelektronikai védelem, az álcázás, a műszaki, vegyi- és hadtáp fedezőbiz
tosítás. 
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A hadtáp harcbiztosítás/ - a tagozatnak megfelelően - a törzsfőnökkel, a parancsnok 
fegyverzet és technikai helyettesével és az érintett fegyvernemi és szolgálatfőnökökkel 
együttműködve a parancsnok hadtáphelyettes szervezi meg. A hadtáp harcbiztosításá
nak végrehajtásába be kell vonni a hadtáptörzsek, -egységek, -alegységek személyi állo
mányát, a parancsnok által a hadtáp harcbiztosítására kijelölt erőket és eszközöket, a 
hadtáp működési területén javítás, kiszolgálás, feltöltés céljából ideiglenesen tartózkodó 
harcjárműveket, fegyvereket és azok kezelőállományát, komplex feltöltések során a fel
töltésre kerülő alegységek harc- és technikai eszközeit. 

A hadtápbiztosítás feladatainak folyamatos végrehajtása, a hadművelet során beállt 
változásokra való rugalmas reagálás biztosítására a csapat vezetési rendszerbe illeszkedő 
hadtápvezetési rendszert kell létrehozni, amely a hadtápvezetési szerveket, a vezetési 
pontokat, a hírrendszert és az automatizált vezetési eszközöket foglalja magába. 

A hadtápvezetés rendszerét az új szervezeti struktúrához kell igazítani és biztosítani szük
séges, hogy a csapatvezetés rendszeréhez igazodóan mind a hadműveletek előkészítése, 
mind végrehajtása időszakában maradéktalanul érvényesüljön a parancsnoki ráhatás. A 
hadtápbiztosítás feladatait a parancsnok feladatszabásának rendjéhez igazodva kell meg
határozni. 

A hadtáptörzsekben törekedni kell a kidolgozandó vezetési, tájékoztatási és nyil 
vántartási okmányok körének szűkítésére, formai, tartalmi egységesítésére. 

A hadtápbiztosítás külön kiadása bevezető tanulmányában azokra a legfontosabb 
kihatásokra irányítottam a figyelmet, amelyek az új szervezeti struktúrára való áttérés 
következtében a hadtápbiztosítás megszervezésével kapcsolatban újszerű követelmé
nyek.ként jelentkeztek és a hadtápbiztosítás jelenlegi gyakorlatától eltérő meghatározást 
tettek szükségessé. A különkiadás további tanulmányaiban a fenti elméleti alapokra 
támaszkodva, a csapathadtáp szabályzat átdolgozott követelményei alapján részletesen 
kerülnek kifejtésre az új szervezetek béke és háborús hadtápbiztosítási rendszerének leg
fontosabb kérdései. 
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