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Pártos János ezredes 

A fegyverzettechnikai integráció jelentős és kedvező minőségi változás lehetősé
geit teremtette meg a hadtáp és fegyverzettechnikai törzsek együttműködése területén a 
hadtest szervezetű összfegyvernemi hadseregnél is. 

A közelmúltban alapvető szervezeti-működési korszerűsítés került e téren végrehajtásra 
olyan igénnyel, hogy a kialakított általános vezetési rend és működési keret hosszabb 
távra alkalmas legyen a várható fegyverzeti-technikai, anyagi fejlesztésből eredő többlet 
terhelés és további szervezeti módosítások, növekmények befogadására is. 

Az átfogó változás nemcsak a szervek, szervezetek módosulását, hanem a feladat
és hatáskörök alkalmazó, illetve biztosító-kiszolgáló rendszereken belüli, azok közötti 
átrendeződését is jelentette. A fegyverzeti és technikai biztosítást vezető szervek kialakí
tásával egy időben végrehajtást nyert a fegyverzettechnikai biztosítási rendeltetésű szer
vek összevonása, integrációja is. 

Fontos kérdés a hadtáp- és ftf!Jverzettechnikai biztosítás köziitti ef!)üttmtíködés. El kell 
mondani, hogy kapcsolati rendszereink alapjai általános érvényüket nem vesztették el. 
Ennek indoklására megjegyezhetjük, hogy például a hadsereg tagozatban: 

- a hadműveleti hadtáp ellátó szervezeteiben nem történtek olyan jelentős és 
lényegi változások, amelyek az ellátódandárban integrált szervezetek kapacitásadatait, 
alkalmazási lehetőségeit - a korábbihoz képest - módosítanák. 

Felelőségükkel arányosak a kötelmeik is, amelyek közül legjellemzőbbek az aláb
biakban összegezhetők: 

- részt vesznek a harckészültségi és mozgósítási tervek kidolgozásában, megszer
vezik a magasabb harckészültségbe helyezés és mozgósítás hadtáp-, valamint fegyverzeti 
és technikai biztosítását; 

- részt vesznek a kiképzési és az alegység harcászati gyakorlatok terveinek kidolgo
zásában, biztosítják ezen feladatok szakági végrehajtását, a szakmai követelmények érvé
nyesítését; 

- szervezik és vezetik az alárendelt szolgálatok tevékenységét, biztosítják az elöljá
rók intézkedéseinek és a szakutasítások előírásainak betartását; 

- állandóan készek jelenteni a parancsnoknak a hadtáp-, valamint a fegyverzeti és 
technikai biztosítással kapcsolatos javaslatokat, rendszeresen tájékoztatni a törzsfőnököt 
a harcértékről; 
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- részt vesznek az ellenőrzések tervezésében, végrehajtásában, irányítják az aláren
delt szakszolgálatok ellenőrzését. 

Mind a parancsnok hadtáphelyettesnek, mind a parancsnok fegyverzettechnikai 
helyettesnek a felsoroltakon kívül még számos kötelezettségei vannak, amelyek elsősor
ban saját szakterületeikre vonatkoznak. 

A két helyettes felelősségéből és kötelezettségéből egyértelműen látható, hogy 
vezető-irányító tevékenységük kiterjed a csapatok egészére, s hogy feladataik megvalósí
tásához megfelelő végrehajtó állománnyal - szakalegységek.kel - rendelkeznek. 

Az alakulat hadtápbiztosításának megszervezésére és vezetésére, az ellátás irányítá
sára, az üzemanyag, élelmezési és ruházati ellátás, az anyagellátással kapcsolatos szállítá
sok megszervezésére és végrehajtására a parancsnok hadtáphelyettes a szükséges törzs
zsel és az alegységekkel rendelkezik. 

A fegyverzettechnikai helyettes - feladatainak teljesítéséhez - szintén rendelkezik a 
megfelelő irányító és végrehajtó szervekkel. 

Azt mindenképpen hangsúlyozni szükséges, hogy a két parancsnokhelyettes fel
adataikat a pk. elhatározása alapján az adott alakulat törzsével, a fegyvernemekkel és 
szolgálati ágakkal a kapcsolódó területeken szoros együttműködésben valósítják meg. 

A korábbiakkal alapvetően egyező kapcsolatrendszer van a két törzs háborús felada
tokban való részvételüket illetően is. A hadseregig bezárólag a fegyverzettechnikai és a 
hadtáp szervezetek {intézetek, egységek, alegységek) a korábbiakhoz hasonlóan a hábo
rús hadrendben továbbra is a hadsereg hadműveleti felépítésének szerves alkotó elemeit 
képezik. A hadműveleti felépítésen belül a közlekedési utakhoz közel, a részükre meg
határozott mélységben helyezkednek el, illetve települnek különböző elemeik, egymás
sal rendszerint a közös terület felhasználásában. 

A hadtápbiztosítás, csakúgy mint a fegyverzettechnikai biztosítás a közlekedési 
hálózathoz kötött, annak fenntartása nélkül nem képesek működni. 

Jelen vannak a fegyverzettechnikai biztosításon belül a kifejezetten anyagellátási 
feladatok, ugyanakkor a mennyiségi és minőségi változásokon átmenő hadtáptechnikai 
eszközök technikai biztosítása bonyolultabbá válik. 

A vezetés jelenleg érvényben levő rendszerében a hadtáp- és fegyverzettechnikai 
törzsek közös vezetési ponton települnek, ami magában hordozza a híradás, a számítástechni
kai berendezések és egyéb más vezetéstechnikai eszközök egy közös rendszerben tör
ténő felhasználását. 

Szervezeteink jellegéből adódóan közös az ellenség csapásaival, behatásaival szem
beni sérülékenységük, ezért a védelmük, működőképességük fenntartása összehangolt 
rendszabályokat követel. 

Tekintsünk át néhányat az együttműködési területekről, kapcsolódási pontokról a 
hadtáp- és a fegyverzettechnikai szolgálat között a hadsereg hadműveleteiben. 

1. A hadsereghadtáp felépítését a parancsnok hagyja jóvá. Itt az együttműködés
nek az egyes fegyverzettechnikai elemek telepítése, áttelepítése, az ellátódandáron belül 
a fegyvernemi raktárak működtetése kérdésében kell főleg érvényesülni . 

Ebben közös elgondoláson alapuló összehangolt tevékenységet igénylő feladat a 
hadsereghadtáp és fegyverzettechnikai szervezet telepítésének, valamint áttelepítésének 
megszervezése és végrehajtása. A fegyvernemi raktárak telepítésének az ellátódandár 
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körletén belül kell megvalósulni, de ezt a hadtáp- és fegyverzettechnikai vezető szervek 
között mindenkor egyeztetni kell. 

Alapelvnek tekintjük, hogy a raktárak és azok anyagait szállító egységek (alegysé
gek) lehetőség szerint egy körleten belül települjenek, a megfelelő »helyőrségi » rendszerek 
kialakításával. Csapattagozatban elengedhetetlenül szükséges, hogy a hadtápszolgálat 
vezető szervei előtt folyamatosan ismert legyen a sérült technikai eszközök gyűjtőhe
lyeinek települése és azok tervezett manőverei. 

2. A hadtápszolgálati ágak és a fegyverzettechnikai szervek közötti együttműködés 
következő területét a hadtápsávhatáron belül a szükséges közlekedési vonalak (katonai 
gépkocsiutak, vasútállomások, vasútvonalak, kikötők) használatának koordinálása, 
illetve a fegyverzettechnikai biztosítás részére az ezekkel kapcsolatos információk meg
adása képezi. A közös munka fontos alapja, döntő momentuma, hogy az után- és hátra
szállítási utak egyben vontatási útvonalak is, ami indokolja a rendszer rövid felvázolását. 

A hadsereg közúti komendáns zászlóaljai az ellátódandár és a csapatok várható 
alkalmazásának irányaiba berendezik a hadsereg fő gépkocsi utakat ( első lépcső hadtesten
ként rendszerint egy-kettő), a hadtest-ellátóezred vonaláig. Külön figyelmet fordítva a 
rakétadandár, az önálló rakétaosztály és mozgó rakétatechnikai bázis körleteinek a had
sereg fő gépkocsi útjaihoz való kapcsolására, s azt szolgáló utak berendezésére. 

A hadtápvezető szervek részére fontos, hogy a mozgó rakétatechnikai bázis, vala
mint az önálló szállító osztály helyét pontosan és időben megkapják, mivel a rakéta szál
lításhoz az útbiztosítás, berendezés a hadtápszolgálat feladatai közé tartozik. Követel
mény, hogy ezen szervezetekhez az út állandóan biztosítva legyen, fel kell készülni kerü
lőutak igénybevételére. Emellett a folyamatos útfenntartás érdekében beavatkozásra 
kész közúti komendáns tartalékot kell létrehozni. Ezen túlmenően az önálló szállító 
osztály mozgását összhangba kell hozni a rakétahajtóanyag-ellátó század tevékenységé
vel. 

Az első lépcső hadtestek ellátóezredeinek települési vonalában a frontális utakkal 
való összeköttetésre harántutak kerülnek kijelölésre és fenntartásra. A hadtest támadó 
hadműveletének sávjában kijelölhető után- és hátraszállítási utak száma függ az előkészí
tett csapatutak számától, a meglevő utak mennyiségétől. Rendszerint a hadtest-ellátóez
red körletéről az első lépcső dandársegélyhelyekig és a hadtest tüzérség tüzelőállásig 
legalább két gépkocsiutat jelölnek ki, amelyek berendezését a megerősítésül adott 
közúti komendáns század, illetve a kijelölt műszaki erők végzik. Az utakat az e�ő lépcső 
dandárok hadtápjainak vonalában harántutakkal kell összekötni. A hJdtest első lépcső 
dandárokhoz, a hadtest tartalékokhoz, a rakétaosztályhoz a gépkocsiutakról bekötőuta
kat kell kijelölni, és azokat be kell rendezni. 

Az után- és hátraszállitási utak rendszere védelmi hadműveletében kiegészül a tar
talékkörletekhez vezető utak kijelölésével és előkészítésével. 

A hadsereg gépkocsiutak kijelölését, előkészítését és fenntartását a műszaki csapa
tokkal szoros együttműködésben végzik. A hadsereghadtáp sávjában felhasználható 
vasútvonalakat és vízi utakat, azok berakó és fogadó létesítményeit a központhadtáp 
erői rendezik be, azonban a hadsereg részére működtetett kirakóállomásokat a hadsereg 
erői üzemeltetik. 

3. Az anyagi biztosítás rendszerében fontosságánál fogva kiemelt helyet foglal el a 
lőszere/látás, ami a fegyverzettechnikai szolgálat alapfelelőssége mellett valósul meg. Ezt 
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érzékelteti például, hogy a hadsereg támadó hadművelete során a napi utánszállitandó 
lőszer- és fegyverzeti anyagmennyiség elérheti a 2-6 ezer tonnát, amely az összes szálli
tandó anyagok több, mint a felét képezheti. 

A lőszerellátás igénye a fegyverzettechnikai főnök elhatározásában jelenik meg, 
annak végrehajtására az ellátódandár raktárainak lőszerszállitó egységei hivatottak. Csa
pattagozatban ugyanezen feladat az ellátóezred szakalegységeire hárul. A hadtápszolgá
latnak tehát meg kell kapnia az általános lőszerigényt és ellátási rendet, amely alapján 
kidolgozza az utánszállitás változatait, elosztja a szállitási feladatokat. 

Ezt követően készülnek a szállitási tervfeladatok, szerveződnek az oszlopok, szállit
mányok, így a lőszerellátás végrehajtása már a hadtápszervezetek felelősségi körébe 
kerül át. 

Harc közben elsősorban lőszerekből terveznek ellátást, valamint a jellemzően harc
ból kivont alárendeltek feltöltésére kerülhet sor. Ez esetben a kivont alárendelt feltölté
sét valamennyi anyagnemre kiterjedően a hadtest ( esetleg a hadsereg) erőinek és eszkö
zeinek igénybevételével a komplex feltöltés módszerét alkalmazva legcélszerűbb elvé
gezni. A komplex feltöltés tervezett végrehajtása az együttműködésen belül magas szín
vonalú előkészítő és koordináló munkát feltételez az anyagnemfelelősök között. 

Az anyagbiztosításon belül együttműködési területet képez a fegyverzettechnikai 
szervezetek ( mint hadseregközvetlenek) ellátási feladatainak szervezése és végrehajtása 
is. 

4. A technikai biztosítás rendszerében a központhadtáp előretört lépcső csapataival 
együttműködő mozgó - javító - vontató zászlóaljak, javítóműhelyek a közlekedési 
úthálózat lehetőségeihez alkalmazkodva települnek a seregtest sávjában a hadsereg érde
kében és alapvetően a szétbontakozott csapatokhoz közel működnek. 

A hadtáptechnikai biztosítás területén a központhadtáp előretolt lépcsőbe tartozó 
hadtáptechnikai javítóüzem működtetésére a jövőbeni technikai javítóbázison kerül sor, 
amit az előzőekben kifejtetteken kívül az is indokol, hogy a sérült hadtáptechnikai esz
közök hátraszállitása, osztályozása a technikai csapatok által telepített sérült technika 
gyűjtőhelyekre történik. 

A technikai javítóbázis állományába kikülöníthető hadtáptechnikai javítóüzem, 
illetve részleg harcbiztosítását, az ellátással kapcsolatos feladatait a települési körleten 
belül egységes biztosítási rendszerben kell megvalósítani. Erre a fegyverzettechnikai 
szolgálatnak a technikai javítóbázist fel kell készíteni. Szakanyagellátás tekintetében a 
kikülönített hadtáptechnika javítóüzem az ellátódandárhoz kapcsolódik. A hadtáptech
nikai javítóüzem előrevonása, telepítése és áttelepítése a Techi:iikaiJavítóbázissal együtt 
történik, annak vezetési rendszerén belül, amit az előretolt hadtápvezetési ponton fegy
verzettechnikai csoport szabályoz. 

A Technikai Javítóbázis és ezen belül a hadtáptechnikai javítóüzem vezetése az őr
és biztosító ezred híradó erői egy részének alkalmazásával a hadtáppal közös híradó
rendszerben történik. 

A hadseregtől hátraszállitásra kerülő sérült technikai eszközök általában vasúton 
kerülnek a hátországba. Ebből következően a fegyverzettechnikai szolgálat feladata a 
vasútállomásokon (helyreállitandó vasútvonalak mentén) a sérült technikai eszközök 
gyűjtése. A vasúti hátraszállitást viszont a közlekedési szolgálat szervezi. 
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A központhadtáp elvonuló szervezetei, gépjármű-technikai eszközei egy részének 
javítását a központhadtáp előretolt lépcsőbe tartozó tábori gépjármű-javító műhely -
alegységenkénti alkalmazással - valósítja meg, a javító szervezett szakanyag ellátása az 
ellátódandár páncélos gépjárműanyag-raktárból történik a fegyverzettechnikai szolgálat 
felelőssége mellett. A hadsereg és hadtest tagozataiban a hadtáp javító szervezeti felépí
tésének biztosítása a jövő feladata. 

5. Vezetés tekintetében a hadseregig bezárólag a fegyverzettechnikai és a hadtáp
szolgálat vezető szervei együtt ( természetesen önállóságukat és helyi elkülönítettségüket 
megőrizve) a hadtápvezetési ponton települnek. Ugyanez mondható el feljebb a központ
hadtáp előretolt lépcsőben és technikai előretolt lépcsőben is, ahol előretolt hadtápve
zetési pont települ. 

A hadtápvezetési pont, mint állandó hadrendi elem, mind a támadó, mind a 
védelmi hadműveletben funkcionál. A vezetés konkrét megvalósításához a hadtápveze
tési pont kiépített híradó rendszerét az ott települt szerveknek közösen, egymással 
egyeztetetten kell igénybe venniük. A híradás közös, a központhadtáp előretolt lépcső
nél ( őr- és biztosító ezred), a hadseregnél (hadtáp híradó-zászlóalj) a hadtestnél (hadtáp 
híradó század) és a dandárnál is. 

A hadtápvezetési pont fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok irá
nyítása teljes egészében a hadtáptörzsre hárul, figyelembe véve azt, hogy a vezetési cso
portok közös biztosítási, ellátási és kiszolgálási rendszerbe tartoznak. 

A vezetésen belüli együttműködés igen lényeges kérdése a hadműveleti-harcászati 
információcsere. Ez feltételez a hadtáptörzs és a fegyverzettechnikai törzs között egy
fajta koordináltságot az információ szolgáltatásban. Ugyanakkor fontos olyan szűrők 
alkalmazása mindkét törzs hadműveleti szervei részéről, amelyek biztosítják az informá
ció dublírozásának elkerülését. 

Vezetéstechnikai eszközök alkalmazása vonatkozásában a hadtápvezetési pont számí
tástechnikai kiszolgálása megvalósulhat egységes, illetve egyesített bázison, de lehetséges 
külön telepített eszközök alkalmazásával is. Erre további vizsgálatok szükségesek. 

6. Új fogalomként jelent meg az utóbbi időben a .hadtáp harcbiztosítása" terminus, 
amely a hadtáp és fegyverzettechnikai szervek élet-, működő- és teljesítőképessége biz
tosításának egyik fontos feltétele. A fogalom a szovjet hadtudományból került át hoz
zánk. 

A csapathadtáp szabályzat-tervezet szerint a harcbiztosítás magába foglalja: 
- az ellenség váratlan rajtaütésének megelőzését; 
- a hadtápalegységekre, -egységekre és -magasabbegységekre mért csapások 

következményeinek csökkentését; 
- a hadtápot közvetlenül biztosító alegységek időbeni harcbalépését és harcának 

sikeres megvívását; 
- az élet- és működőképesség egyéb rendszabályainak fenntartását. 
A hadtáp harcbiztosítás fajtái közé a hadtápfelderítést, a hadtápszervezetek tömeg

pusztító fegyverek elleni védelmét, a műszaki biztosítást, az álcázást, a rádióelektronikai 
védelmet és a hadtápfedező biztosítást (földi ellenség elleni védelem, légvédelem,köz
vetlen biztosítás, tűzvédelem) sorolhatjuk. 

A hadtáp harcbiztosítása lényegében tehát a korábbi tömegpusztító fegyverek 
elleni védelem, őrzés-védelem kifejezés szélesebb, átfogóbb értelmezése, amely magá-
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ban foglalja az összfegyvernemi értelmezésű harcbiztosítás hadtápbiztosítás, hadtápszer
vezetek területén történő alkalmazását. 

Külön említhető itt a hadtáp nagy pontosságú fegyverek elleni védelme, mely nem 
önálló elem, de a harcbiztosítás többi elemeivel összhangban - ugyancsak abból a célból 
kell szervezni, hogy a lehető legkisebbre csökkenjenek a hadtáp- és fegyverzettechnikai 
alegységek személyi, technikai és anyagi veszteségei, az után- és hátraszállítási utakon 
levő műtárgyak, objektumok rombolásának mértéke, a működési körleteket ért csapá
sok hatásai. 

Ezt a feladatot egy sor - más harcbiztosítási fajtánál szereplő - aktív és passzív 
védelmi rendszabály ( széttagolt telepítés, terep védő- és álcázóképességének kihaszná
lása, álcázás, REH elleni védelem rendszabályainak betartása stb.) bevezetésével, illetve a 
szükséges szervezési intézkedések ( tartalékképzés, manőverutak kijelölése, légi úton 
átdobható hadtápbiztosítási csoportok kijelölése: vezetés életképességének növelése 
stb.) megtételével lehet elérni. Bár a feladatok végrehajtásával kapcsolatos feltételek 
jelentős részével, főleg a felsőbb tagozatokban a hadtáp {endelkezik (szállítmánykísérés, 
őrzés és védelem, híradás), számos olyan területe van a harcbiztosításnak, amely a had
táp- és fegyverzettechnikai szervek szilárd együttműködését igényli. Ezekről részleteseb
ben a korábbiakban már szó volt. 
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