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A hadtápbiztosítás fogalmához 

Dr. Szenes Zoltán alezredes 
a hadtudomány kandidátusa 

A folyóirat egyik legutóbbi számában fontos elméleti cikk jelent meg Csabai 
György őrgy. tollából 1 . 

A szerző kísérletet tesz a hadtápbiztosítás fogalma nyugati és szocialista értelmezé
sének összehasonlítására, az eltérések és azonosságok bemutatására. A témafelvetés 
nagyon érdekes és előremutató, hiszen következetes végiggondolása lehetőséget nyújt a 
hadtápbiztosítási fogalom objektív tartalmának megítéléséhez, s ezen keresztül egy 
internacionális ( szövetségektől, doktrínáktól, politikai töltésű hadtudományoktól men
tes, csak a fegyveres küzdelem törvényeire, törvényszerűségeire és a hadművészet egye
temes elveire épülő) jellegű hadtápbiztosítási fogalom, rendszer felvázolásához. A prob
léma felismerése, az elemzés elvégzésének szükségessége más szempontból is i.ndokolt 
és szükséges. A hadtápbiztosítás általános elmélete c. stúdium tananyagának akadémiai 
oktatása során született meg az a gondolat, hogy a hadtápbiztosítás lényegének, a bizto
sítási rendszer objektív elemeinek bemutatásához szükség van a fogalom és a rendszer 
„lemeztelenített", ideológiáktól mentes vizsgálatához. Szintén az elméleti tananyagok 
kidolgozása és a tanítás során jöttünk rá, hogy a ma hadtápbiztosítási fogalmát megér
teni, ok-okozati összefüggéseket bemutatni, a változások indokait megvilágítani csak a 
múlt ismeretében lehet. Ezért kezdtük meg a ZMKA Hadtáptanszékén a hadtápbiztosí
tási gondolat, eszme fejlődéstörténetének kutatását. A vizsgálódások részeként tanul
mányoztuk a hadtápbiztosítási fogalom változásait, módosulásait is. Jelen cikkben -
kapcsolódva Csabai György őrgy. által kifejtettekhez - kutatásaink eddigi eredményeit 
szeretnénk közreadni. 

A fogalomelemzés szükségessége és jelentősége 
A hadtápbiztosítást mint fogalmat azért kell megvizsgálnunk, mert csak a megha

tározás segítségével ragadhatjuk meg a hadtápbiztosítás lényegét, jellemző vonásait, 
megkülönböztető jegyeit. A hadtápbiztosítási fogalom egy meghatározott és kiirülhatárolt 
feladat- és tevékenységcsoport azonosításának eg;1ik eszköze, mely biztosítja, hogy ezen a termi
nuson a szakmai kommunikáció, az elméleti és gyakorlati munka során mindenki 
ugyanazt értse. Ezért a hadtápbiztosítás pontos megfogalmazása igen jelentős hadtudo
mányi, hadtápbiztosítás - elméleti, oktatási stb. szempontból, hiszen a kommunikációk. 
informatív, regulatív funkciójukat csak akkor tudják betölteni, ha megfe1<,1:<. , •• az azok
ban alkalmazott definíciók. 

1 Vö.: A hadtápbiztosítás fogalma napjainkban az MN-ben, néhán,• , : ·!' .,, ,,rszág fegyveres erőinél és 
a katonai koalíciókban. Hadtápbiztosítá, 1986. 1. s, 
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Általános körülmények és követelmények között a hadtápbiztosítási fogalomnak a 
következő követelményeknek kell megfelelni: 

1 .  Tartalmaznia kell a hadtápbiztosítási tevékenység - mint a minden oldalú bizto
sítás fontos részének - lényegét. 

2. Tükröznie kell, hogy a hadtápbiztosítás miből, hogyan, milyen fejlődés eredmé-
nyeképpen jött létre. 

3. Fel kell tárnia a fogalom belső ellentmondásait. 
4. Meg kell egyeznie a gyakorlattal. 
A mai hadtápbiztosítási fogalom csak részben felel meg ezen belső követelmények

nek. Ezért napjaink hadtápbiztosítási fogalmát (mind nyugati, mind marxista-leninista 
relációban) csak akkor leszünk képesek tágabb összefüggésben is megérteni, ha a definí
ciókat a fogalmi meghatározás kritériumai alapján vesszük szemügyre. Minthogy azon
ban a hadtápbiztosítás (akárcsak más hadtudományi kategóriák) nem statikus fogalom, 
nem deus ex machina pattant ki a katonai szakírók és szakemberek fejéből, hanem 
hosszú fejlődési folyamat eredményeként alakult ki, a mai hadtápbiztosítási fogalom 
értelmezésének vizsgálatát fejlődéstörténeti elemzéssel szükséges elkezdeni. 

Logisztika mint hadtápbiztosítási fogalom 
tiirténeti fejlódésvázlata 

A hadtápbiztosítás (logisztika) szakkifejezés nyelvi eredete messzi történelmi 
időkbe nyúlik vissza, s a görög „lego", a latin „logik" szótövekből, valamint a francia 
,,loger" igéből vezethető le2• 

A „lego" görög szóból jön létre a „logizomai" ige, amely többek között számolni, 
kiszámítani, meggondolni, tervezni jelent. A „logik" szó is (angolul logic, franciául 
,,logigne") végső fokon a görög „lego" szótőre vezethető vissza, melyből a latin ,,logi
cus" és „logica" szavak képződnek, ugyancsak én, értelem jelentéssel. A „logik" szóból 

következik a „logistik" kifejezés, melyet eredetileg a filozófiában és a matematikában 
használtak, s később terjedt el a hadtudományban. A francia „loger" ige (már a 12. szá
zadban használták Franciaországban) átmeneti szállás adását jelenti vendégek, katonák 
számára. Ez a latin „lougea" (bérlemény, bérlet) és az újlatin „logistare" (kiad, bérbe ad, 
elhelyez) szóból ered. Olaszban hasonló jelentésű a „locare" szó. Németországban a 
„logieren" igét (szállást ad vendégeknek, katonáknak, vagy lakik jelentéssel) már 1600 
körül használták a hasonló jelentésű francia ,,loger" nyomán. 

A logisztika ismertetett nyelvi gyökereit bizonyítja a hadtápbiztosítás történelmi 
fejlődése is3. A görög, a bizánci és a római birodalom hadseregeiben „logista" elnevezésű 
hivatalnokok szolgáltak, akik a hadsereg pénzügyi ellátásával foglalkoztak. A római 
légiók élelmiszer-ellátását „logisten" (logistas) elnevezésű személyek végezték. A bizánci 
hadsereg ellátásának és elszállásolásának szervezését a „logotheten"-ek végezték. A 
középkori és újkori európai államok hadseregeinek utánpótlását a „logierien" igékből 

származtatható szállásmesterek és hadbiztosok hajtották végre. 

12 

2 A fogalom etimológiai értelmezésénél támaszkodom Kapoun,J.: Az utánpótlástól a hadtápbiztosításig 
e. cikkére. Wehrwissenschaftliche Rundschau, 1982. 4. sz. (Ford.: Cf 9284) 

3 Lásd V. Sz. Szlomin (Szerk.): A hadtáp története. Tansegédlet. MNHF-ség kiadványa, 1981. 
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A logisztikát mint hadtudományi fogalmat a hadművészet-történeti források sze
rint először VI. Leó bizánci császár (886-912) használta a Harcászat - avagy könyv a 
hadügyről e. művében4. A neves katonai teoretikus és hadvezér a harcászat (háborús 
mozgások tudománya), a hadászat (a hadjárattervek készítésének és a sikeres csapatve
zetésnek a művészete) mellett a logisztikát (hadtápbiztosítást) is használta, mint a szállí
tás művészetét. Definíciója szerint „a logisztikához tartozik, hogy a hadsereg tagjainak 
zsoldját kifizessék, a hadsereget megfelelően fa/fegyverezzék és megszervezzék, lövegekkel és hadi
anyagokkal ellássák, szükségleteit időben és elégségesen biztosítsák, s a hadjárat minden mozzana
tát megfelelően előkészítsék ,,._,. 

VI. Leó a későbbi katonai szakírókra komoly hatást gyakorolt, de hadtáp biztosítás
ról vallott felfogását elsősorban a hadászat és harcászat támogatásához szükséges, főleg 
műszaki jellegű ( csapatmozgások menetvonalainak meghatározása, védelmi állások és 
erődítmények kiépítése stb.) tevékenységként értelmezték. Ettől fogva Európában vég
képpen összekeveredett az így értelmezett és továbbfejlesztett logisztika a hadászat 
fogalmával. 

A mai felfogású hadtápbiztosítást, mint a hadművészet törvényszerűen önálló ágát 
a svájci származású Antoine- Henri ]omini (1799-1869) fejlesztette ki. A hadművészet 
kézikönyve e. könyvében6, akinél a logisztika egyértelműen az utánpótla.st foglalta 
magába. Jomini ugyanakkor továbbra is erősen támaszkodott a logisztika akkor érvény
ben levő felfogására, azaz a hadtápbiztosítást olyan gyakorlati tevékenységnek és alkalmazott 
tudománynak fogta fal, amely az ellátáson kívül még a csapatmozgások tervezésével és vezetésével, 
az erődítmények és katonai szálláshelyek építésével is foglalkozik. 

JóllehetJomini a logisztikával kapcsolatos nézeteit több elméleti munkában fejtette 
ki, a kifejezés a következő évtizedekben nem vonult be az európai katonai szakírók szó
használatába. Ez valószínűleg Carl von Clausewitz munkásságának következménye, aki 
nem használta a logisztika kifejezést, s az utánpótlást sem tekintette a hadtudomány, a 
hadművészet önálló ágának, hanem a hadászat és harcászat részének. 

A logisztika fogalma a XX. szd. Európájában valószínűleg az Amerikai Egyesült 
Államokból került át, ahol ezt a kifejezést katonai értelemben a múlt század nyolcvanas 
�veitől kezdték használni. Az akkori felfogás a logisztika alatt az egész nemzetgazdaság 
gazdaságmozgósítását jelentette a fegyveres erők háborúban történő támogatása céljából. 

A hadtápbiztosítás mai fogalma és tartalma a század nagy és kis háborúiban alakult 
ki és fejlődött tovább. Ekkor már a hadtápbiztosítás fogalma alatt a logikai (matemati
kai) gondolkodást és cselekvést értették azzal a céllal, hogy a fegyveres erők részére rendelkezésre 
álljanak a szükséges eszköziik (fegyverek, lőszer, gépjárművek, berendezések, tüzelő- és 
üzemanyagok, élelem, ruházat, gyógyszerek, orvosi-egészségügyi szolgáltatások) a meg
felelő (előre meghatározott) időpontban az alkalmazás helyén. 

Az ellátási feladatokat az amerikai, angol, német hadseregben már az I. világhábo
rúban szállásmesterek, a francia, orosz (s tegyük hozzá: magyar) haderőben biztosok 
végezték. A „logistica" fogalma az olasz hadseregben az 1935-36-os években, az abess. 
niai háborúban bukkant fel a harctevékenységek utánpótlási problémáival kapcsob • ;  

4 Razin: A hadművészet története. 11. kötet. ZKK, Budapest, 1961. 
l Vö.: Kapoun, J.: 1. m. 5. old. 
6 A hadművészet középkori és újkori klasszikusai. ZKK, Budapest, 1974. 
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Az USA ll. világháborúba történő belépésével, a háború gazdasági biztosítása és a 
világ különböző részein harcoló haderő nagyméretű utánpótlás-igénye következtében a 
hadtápbiztosítás Európában és más kontinenseken is megszilárdult, majd a háborút köve
tően a NATO-ban végérvényesen a nyugat-európai hadügy és hadtudomány részévé vált. Emel
lett a logisztika fogalmát a polgári gazdaság is átvette, s az mint üzemgazdaságtani 
logisztika a közgazdaság-tudomány egyik ágazataként létezik. 

A mai hadtápbiztosítás fogalmának és lényegének etimológiai és történeti áttekin
tése alapján a kiivetkezőket állapíthatjuk meg: 

a) Fogalmilag a logisztika a görög, latin és francia „lego", ,,logik" és „loger" szavak
ból származik, s értelemszerűen a gondolkodás, számítás, szállásadás fogalmakat tük
rözi. 

b) Lényegét tekintve a logisztika pontos matematikai számításokon alapuló bizto
sítási rendszereket, valamint a bennük ( és közöttük) lezajló anyagi, technikai, informá
ciós, szolgáltatási stb. folyamatokat és tevékenységeket jelenti, amelyet azzal a céllal 
szerveznek, hogy a fegyveres küzdelem (harc) összefüggő, komplex ellátási problémáit 
gyorsan és optimálisan meg tudják oldani. 

c) Megállapítható, hogy a hadtápbiztosítás „fizikai" lényege, azaz a csapatok anyagi, 
technikai és egészségügyi ellátása tulajdonképpen az ókori idők óta nem változott, csak 
átfogóbbá, kiterjedtebbé, bonyolultabbá vált. A hadtápbiztosítás „szellemi" lényege 
( tehát fogalma, elmélete) azonban a történelmi (beleértve a haditechnikai, haderő-szer
vezeti, harceljárási stb.) fejlődéssel, a katonai gondolkodás előrehaladásával, a megfogal
mazó hadtudomány pártos jellegének kialakulásával összhangban folyamatosan válto
zott, s hatalmas átalakuláson ment át. 

A mai hadtápbiztosítási fogalom nyugati értelmezése 
Napjaink hadtápbiztosítási fogalmai a nyugati, de még a NATO-országokban is 

formailag különböznek egymástól, s megfogalmazásukat tekintve szinte nemzetenként 
változnak. (Ezt több definícióval Csabai György őrgy. is igazolta.) A fogalmak részletes 
tartalomelemzéses vizsgálata azonban azt mutatja, hogy ezen definíciók alapvető tar
talma, lényege megegyezik. Valamennyi meghatározás szerint a hadtápbiztosítás magában 
foglal minden olyan szervezett és lehetőség szerint tervszerű tevékenységet ( személy- és eszközalkal
mazást), amely az anyagutánpótlás, a javítás, az egészségügyi biztosítás, az élelmezés, a szállás és 
más szolgáltatások megvalósításával lehetővé teszi (vagy egyáltalán megkönnyíti) a fegyveres erők 
(csapatok) életét, mozgását és harcát. Ez a hadtápbiztosításnak a szűkebb, fegyveres erőknél 
használatos értelmezése. 

A hadtápbiztosításnak - akárcsak nálunk - van egy tágabb felfogása is, amely nem
csak a hadműveletek hadtápbiztosítását, hanem a tevékenységeknek a nemzetgazda
ságra vagy az egész koalíció gazdasági potenciáljának mozgósítására is kiterjed.7 

Az, hogy egy adott ország, fegyveres erő esetében a hadtápbiztosítás mint hadtu
dományi kategória hogyan kerül meghatározásra, milyen biztosítási ágakat, területeket, 
feladatköröket „olvaszt" magába, rendkívül sok tényezőtől függ: az adott ország katonai 
doktrínájától, a fegyveres erők nagyságától, koalícióhoz való tartozástól ( vagy nem tar
tozástól), szervezeti felépítésétől, korszerűségétől, hadszíntéri körülményektől, katona
történelmi tradícióktól, az ország gazdasági lehetőségeitől, a nemzeti hadtudomány fej
lettségi színvonalától stb. 

7 G. Ashcroft: Milit1ry Logistic System in NATO: Tbe Goal of lntegration. 1ST, London, 1969. 
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Az azonban világosan látszik és bizonyítható, hogy a hadtápbiztosítási fogalom 
meghatározásában, a biztosítási rendszer építése és működése kialakításában vezető sze
repet az Amerikai Egyesült Államok játszik, mint politikailag, gazdaságilag, katonailag 
legerősebb, NATO-ban domináns szerepet betöltő, korszerű és hatalmas hadsereggel, 
valamint fejlett hadtudománnyal rendelkező ország. Az amerikai hadtápbiztosítási foga
lom a nyugati terminus technikusok közül a legátfogóbb, legkiterjedtebb, legösszetet
tebb, melynek megfogalmazása - mint ahogyan ezt az elemzések és vizsgálatok mutat
ják - példamutató s modellszerű a többi - elsősorban NATO-ország számára. Ezért magá
tól értetődik: ahhoz, hogy a mai nyugati típusú hadtápbiztosítási fogalom lényegét, 
megkülönböztető jegyét megértsük, elsősorban az amerikai hadtápbiztosítási szakkifeje
zést kell vizsgálat alá vennünk. 

Az USA fegyveres erőinél a hadtápbiztosítás fogalma gyanánt a logisztika (logis� 
tics) és a harci kiszolgáló támogatás (Combat Service Support) elnevezéseket használ
ják. 

Az amerikai hadtápbiztosítás az alábbi feladatköröket foglalja magában8: 

- az ellátást ( supply ), amely tartalmazza az anyagi eszközök igénylését, beszerzését, 
elosztását, tárolását, karbantartását és elosztását; 

- a javítást (maintenance), amely a technikai eszközök, felszerelések üzemeltetésé
vel, működőképességének helyreállításával foglalkozik; 

- a szállítást ( transportation ), amely felöleli a csapatok átcsoportosításával, az 
anyagok után- és hátraszállításával kapcsolatos tevékenységeket; 

- a szolgáltatásokat (service), amely magába foglalja a személyi állomány élelmezé
sét, ruházati ellátását, egészségügyi biztosítását és a sírnyilvántartást; 

- az elhelyezést (facilities ), amelyhez a katonai objektumok fenntaPtása és javítása 
tartozik; 

- és a személyügyi-igazgatási biztosítást, amely a csapatok személyi kiegészítésével 
( civil affairs ), a pénzügyi biztosítással ( finance ), a katonai-polgári együttműködéssel 
(legal services ), a lelkészi szolgálattal ( chaplan service) és a tábori csendőr-szolgálattal 
( administration) kapcsolatos feladatokat tartalmazza. 

Ezen hadtápbiztosítási fogalomban megjelenő legfontosabb feladatcsoportok 
( elsősorban az anyagi, a technikai és egészségügyi biztosítás) a többi nyugati szakkifeje
zésekben is megjelennek, eltérések főleg a szolgáltatások körében, kiterjedtségében és mennyiségé
ben regisztrálhatók. A definiálásokban meglevő tartalmi különbségek nem tekinthetők 
lényegesnek, hiszen besorolhatók abba a kategóriába, amelyet a nemzeti sajátosságok 
gyűjtő elnevezéssel szoktunk illetni. 

Az amerikai hadtápbiztosítási fogalom NATO-n, sőt az egész nyugati világon 
belüli hegemóniáját, vezérlő és összetartó erejét erősíti a logisztika koalíciós felfogása is9. 
A hadtápbiztosítás szövetségi értelmezése ugyanis nemcsak a nemzeti hadseregek egy
séges, nemzeti felelősség és források alapján működő logisztikai rendszerét jelenti, 
hanem magában foglalja a NATO-kontingensek szövetségi alapelveken, de kétoldalú 
szerződéseken nyugvó koalíciós ellátási rendjét is. A NATO-országok hadseregei köl
csönös anyagi, technikai és egészségügyi biztosítását logisztikai támogatás, ellátás és koope
ratív logisztika mint biztosítási formák alapján végzik. 

8 Skrabán László ezds.: Tájékoztató az idegenhadsereg had tápjának tanul!Ilányozásához és felhasználá
sához. MNHF-ség, 1982. (Nyt. szám: 065206"1982.) 120-122. old. 

9 Weber, W.: A NATO fegyveres erői az NSZK területén. Berlin, 1984. (Ford.: AF 5640) 

15 

• 



A logisztikai támogatásnak két változatát dolgozták ki. Az egyeztetett logisztikai támo
gatás (Agreed Logistic Assistance) azokat az ellátási formákat és szolgáltatásokat tartal
mazza, amelyeket már békében szerződésileg rögzítettek. Ezeket átfogó megállapodások 
( General Agreements) vagy sajátos szolgáltatásokra, ellátási segítségre stb. vonatkozó 
speciális (Specific Agreements) alapján végzik. A szükséghelyzetben nyújtott logisztikai 
támogatásra (Emergency Logistic Assistance) a haditevékenységek során kerül sor, ami
kor a nemzeti NATO-kontingenseknél olyan ellátási nehézségek alakulnak ki, amelyek 
az elöljárók vagy a szomszéd által elháríthatók. Keresztirányú ellátásnak (Cross Assis
tance) tekintik más nemzeti NATO-csapatoknak nyújtott olyan szolgáltatásokat, ame
lyek egyeztetettek ugyan, de eltérnek a szokásos eljárástól. A kooperatív logisztika (Logis
tic Cooperation) olyan rendszabályokra vonatkozik, amelyek lehetővé teszik egy másik 
NATO-ország segélyforrásainak kihasználását, vagy az adott ország (ahol a haditevé
kenységek zajlanak) fegyveres erői támogatásának igénybevételét. 

A mai nyugati hadtápbiztosítási fogalom vizsgálatából az alábbi megállapítások tehetők: 
a) A NATO- és nyugati országokban használatos logisztikának kettős értelmezése 

van. Széles felfogásban a logisztika a gazdaságmozgósítás kérdéseit is magába foglalja, 
szűkebb értelmezésben a fegyveres erők hadtápbiztosítási igényeinek kielégítésére szol
gál. 

b) A mi hadtápbiztosítási fogalmunknak megfelelő logisztika általában magában 
foglalja az ellátási, szállítási, technikai és egészségügyi biztosítási feladatokat, valamint 
különféle szolgáltatásokat . 

c) A NATO-ban használatos hadtápbiztosítási fogalmak lényegüket tekintve azo
nosak, mégha a fogalmi ( és gyakorlati) egységesítési színvonaluk alacsonyabb is a VSZ
országok hadseregeinél. 

d) Bár a NATO fegyveres erőinek hadtápbiztosítása alapvetően a tagállamok 
fegyveres erői részéről történik a saját NATO-kontingensekre vonatkozóan ( vagyis a 
nemzeti erőforrások terhére, nemzeti felelősséggel), a NATO vezetése erőfeszítéseket 
tesz a koalíciós logisztika valóságos gyakorlati feltételeinek megteremtésére: általános 
fejlesztési irányvonalakat ad ki, koordinálja az alárendelt erők hadtápbiztosítását, kölcsö
nös együttműködési és segítségi biztosítási módokat dolgoz ki különleges és háborús 
helyzetekre. 

A hadtápbiztosítás marxista-leninista felfogása 
A nagy októberi szocialista forradalom után a Szovjetunióban - a szocialista típusú 

hadsereg létrejöttével egy időben - egy másfajta, a burzsoá hadtudománytól eltérő, szo
cialista hadtudomány alakult ki. A szovjet hadtudomány közel hét évtizedes története 
során óriási fejlődésen ment keresztül, s lényegében „átírta" a hadtudomány minden 
területét, különösen a hadművészetet. A szocialista tudomány helyességét, az elmélet és 
gyakorlat egységét a szovjet népnek a nagy honvédő háborúban aratott megsemmisítő 
győzelme fojezte ki. Az új típusú hadtudomány lényegében minden területen, így a had
tápbiztosítás területén is szakított a burzsoá hadtudományi nézetekkel és felfogással. 
Ezért a hadtápbiztosítás területén, a szovjet hadsereg fejlődésével összhangban egy sajá
tos, a fiancia-porosz-amerikai ellátási rendtől eltérő hadtápbiztosítási rend rzert alakítottak ki, 
amely különösen dinamikusan fejlődött a II. világháborúban. A szovjet irodalmi forrá
sok'0 azt mutatják, hogy a mai hadtápbiztosítási rendszer alapvető elemei, a fogalom 
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10 Sz. K. Kurkotkin: A szovjet fegyveres erők hadcápja a nagy honvédő háborúban. ZKK, Budapest, 
1982. 
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legfontosabb lényegi jegyei a nagy honvédő háború végére alakultak ki. A náború utáni 
hadügyi fejlődés (különösen az atomfegyverek megjelenése, a haditechnikai fejlődés, a 
korszerű hadseregek kialakulása stb.) tovább gazdagította és egyre bonyolultabbá tette a 
HB fogalmát, mely a hadtáp megszervezése definíciótól napjaink hadtápbiztosítási fogalmáig 
jelentos fejlődésen ment át. A szovjet típusú hadtápbiztosítási fogalom a VSZ megalakulása 
után már a többi szocialista ország hadseregében közvetlenül is meghonosodott. (Ez a 
tendencia - mint a későbbiekben lesz - a magyar hadtápbiztosítási fogalomban is nyo
mon követhető.) A hadtápbiztosítási fogalom egységes felfogásának és értelmezésének 
szükségessége a tagállamok azonos társadalmi-politikai berendezkedéséből, a katonai 
doktrína közös vonásaiból, a hadseregek azonos funkcióibólfakad. 

Napjainkban a hadtápbiztosítással a hivatalos álláspont szerint (s most eltekintünk 
az e téren folyó vitáktól) a hadtudománynak egy önálló területe, az ún. hadigazdaság és 
hadtáp elmélete foglalkozik. Az autentiku·s szovjet források szerint' '  a hadtápbiztosítás 
- a minden oldalú biztosítás egyik ágaként - a rendszabályok és tevékenységek olyan komple
xuma, amely a csapatok (erők) anyagi, közlekedési, mindennapi és más irányú szükségleteinek 
kielégítésére irányul abból a célból, hogy fenntartsák a harctevékenységek megvívásához, vagy a 
mindennapi feladatok megoldásához szükséges harckészütséget. Magába foglalja az anyagi biz
tosítást (1), az anyagi eszközök utánszállítását (2), a közlekedési biztosítást (3), a repü
lőtér-technikai biztosítást ( 4), egészségügyi biztosítás (5 ), állategészségügyi biztosítást 
( 6), baleseti-mentő biztosítást (hadiflottánál, 7), repülőtér-műszaki biztosítást (8), a 
katonakereskedelmi biztosítást (9), az elhelyezési-építési biztosítást (10) és a pénzügyi 
biztosítást ( 1 1  ). 

A hadtápbiztosítás fenti fogalmából látható: 
a) Napjainkban a hadtápbiztosítási definíció az általánosítás olyan magas fokát 

képviseli, amely magába foglalja a korszerű fegyveres erők valamennyi haderőnemének, 
fegyvernemének és szakcsapatának általános és sajátos biztosítási feladatait. A VSZT 
hadseregeiben érvényes hadtápbiztosítási fogalom tartalmát tekintve több kérdésben 
eltér a NATO-országok hadtápbiztosítási terminusától, amely nem tartalmazza a fegy
verzeti és technikai biztosítás feladatait, s a szolgáltatásoknak csak egy szűkebb körét 
öleli fel. 

b) Az egyes nemzeti hadtápbiztosítási fogalmak csak annyiban térnek el a koalí
ciós hadtápbiztosítási terminusról, amennyire ezt a nemzeti sajátosságok (hadsereg 
nagysága, felépítése, technikai felszereltsége, rendeltetése, a hadszíntéri viszonyok, az 
adott ország gazdasági lehetőségei stb.) szükségessé teszik. 

A nemzeti hadtápbiztosítási fogalom fejlődése 
A hadtápbiztosítás nyugati és VSZ-en belül használatos fogalmának áttekintése 

után időszerű megvizsgálni, hogyan alakult, változott, módosult a saját hadtápbiztosí
tási definíciónk, s a definícióval együtt hadtápbiztosításról alkotott felfogásunk. 

A hadtápbiztosítási fogalom történeti fejlődésének vizsgálata alapján a fogalmi vál
tozásban tó"bb periódust lehet megküliinbiiztetni. 

1. Az első szakasz 1949-ig tart, amikor a hadtápbiztosítás fogalmát a régi hadsereg
től átvett értelemben használták. Az akkori felfogás szerint az ellátószolgálat feladata 
volt „a haderő mindenféle anyagi12 szükségletének biztosítása és harckészségének fenn
tartása". 

1 1  Szovjet Katonai Enciklopédia, Moszkva, 1980. 8. kötet, 156., 157. old. ( oroszul). 
12 Harcászati Szabályzat Ill. r. A magyar királyi minisztérium kiadványa. Budapest, 1940. 111-lV. fejezet. 
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A mai értelemben vett hadtápbiztosítási feladatokat a lőszer, tüzérségi-anyag és 
fegyverzet -pótlási, az egészségügyi, az állategészségügyi, a hadtápbiztosi, a vonatanyag, 
a műszaki anyag, az anyaggyűjtő és a szállító szolgálat valósította meg. Így tehát az ala
kuló demokratikus hadseregben a felfogásában és feladatkörében is régi hadtápbiztosí
tási fogalom dominált. 

2. második időszak az 50-es évek elejétől a 60-as évek elejéig tartott. A hadtápbiztosítás 
elméletét ebben az időszakban a szovjet hadtudományi eredmények intenzív átvétele, 
adaptálása, hazai viszonyokra történő alkalmazása jelentette. Ennek megfelelően és az 
MN hadtápszolgálat kiépülésével összhangban változott, fejlődött a hadtápbiztosítási 
fogalom is. Először lényegében a csapathadtáp fogalma alakult ki, amely érvényben volt a 
60-as évek közepéig. Abban a korban a csapathadtápot úgy definiálták, mint a „hadosz
tály, ezred és zászlóalj szervezetszerű hadtáp intézeteit és alakulatait ( egységeit) anyagi 
eszközökkel, melyek a csapat ellátását szolgálják, továbbá azt a területet, melyen munká
juk elvégzésére települnek'3• Az ötvenes évek második felében már kezdett kialakulni a 
hadmiiveleti-hadtáp fogalma is, de ez a tartalmi gazdagodás a hadtápbiztosítás fogalmában 
még nem tükro·ződött. 

3. A hadtápbiztosítás komplex fogalma, amely már egy korszerű haderő (a két 
haderőnem) hadi- és harctevékenységeinek összes hadtápbiztosítási feladatait felölelte, 
a 60-as évek első felében alakult ki. Ez az időszak - amelyet a fogalom fejlődéstörténete 
harmadik periódusának tekintünk - a 70-es évek közepéig húzódott. Ebben a szakaszban 
fordulópontnak - véleményünk szerint,- az 1963-as szovjet hadműveleti-hadtáp utasí
tást számíthatjuk, amely szélesebb alapokra helyezte az addigi hadtápbiztosítás-fogal
mat. Ennek megfelelően aztán az MN-ben is a hadtápbiztosítás alatt fokozatosan 11a 
hadtáp megszervezésével, a közlekedési hálózat és a közlekedési eszko'zo·k előkészítésével és alkalma
zásával, a csapatok anyagi, technikai, egészségügyi, repülőtér-műszaki és egyéb biztosításával kap
csolatos rendszabályok összességét értették". 

Tulajdonképpen ez a felfogás objektiválódott a még ma is érvényben levő csapat
hadtáp utasításban, mely szerint a 11hadtápbiztosítás magába foglalja mindazokat a rendsza
bályokat, amelyek a hadtáp megszervezésére, valamint a csapatok anyagi, technikai, egészségügyi 
és egyéb irányú biztosítására és kiszolgálására irányulnak 1115• 

E fogalomhoz irányítva ebben a periódusban bizonyos fejlődést jelentett még a HM 01 .  
sz. parancsában megjelent hadtápbiztosítási fogalom. (Ez utóbbi koalíciós méretekben 
határozta meg a hadtápbiztosítás legfontosabb szervezési feladatait.) Ez az új meghatá
rozás azonban a korábbi felfogáshoz képest minőségi „áttörést" nem eredményezett, 
.hiszen a technikai biztosítást - amelynek szervezése a gyakorlatban egy elkülö'nített bizto
sítási rendszerben történt - változatlanul - a hadtápbiztosítás keretén belül tárgyalta. 

4. A fogalom fejlődésének negyedik szakasza a 70-es évektől napjainkig tart. A for
dulóévet - megítélésünk szerint - 1979 jelentette, amikor hazánkban hozzáférhetővé 
váltak azok a szovjet utasítások és tankönyvek, amelyek a hadtápbiztosítást már a fegy
verzeti és technikai biztosítás nélkül tárgyalják. Ezek az irodalmi források már egyértel-

18 

13 Általános alapismeretek a tisztek számára. Hadtáp-alapismeretek. HM-kiadvány, 1550. ZMKA Tudo
mányos Könyvtár (Archívum Lelt. sz.: 1633). 

14 Vö.: dr. Csabai Károly ezds.: A hadtápbiztosítás értelmezéséről Honvédelem „T", 1964. 4. sz. 117. 
old., valamint dr. Varga József alez.: A badtápbiztosítás fogalmának fejlődése. Hadtápbiztosítás, 
1968. 1. sz. 

15 Csapathadtáp utasítás. HM-kiadvány, 1965. 1. pont. 

.. 

.. .. 

• 

" 

.. 

• 

..,,. 

.. 

:r 

• 

• 



műen hangsúlyozták: a hadtápbiztosítás a csapatok ( erők) minden oldalú biztosításának 
része; a csapatok ( erők) harcképességének fenntartása, megfelelő anyagi eszközökkel 
való biztosítása, valamint egyéb feltételek létrehozása céljából valósul meg; magába fog 
lalja az anyagi biztosítást, az összes szállítási feladatot, a közlekedési, repülőtér-műszaki, 
repülőtér-technikai, mentő-balesetelhárító, egészségügyi, állategészségügyi, kereskedel
mi-kiszolgálói, elhelyezési és pénzügyi biztosítást 16• A hadtápbiztosítás ilyetén történő 
felfogása, megközelítése és megfogalmazása hivatalos szabályzatainkban eddig még nem 
nyertpolgátjogot, de a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián az oktatás a 80-as évek elejé
től már ebben a szemléletben történik. 

A hadtápbiztosítási fogalom gazdagításában, alakításában nemcsak a szovjet hadtu
domány adaptációs eredményei, hanem a hazai hadtápbiztosítás-elméleti kutatások is 
jelentős szerepet vállaltak. Ide sorolnánk dr. Deák Péter ezds. 1981-ben megalkotott 
rendszerszemléletű biztosítási fogalmát, mely szerint a "hadtápbiztosítás nyílt, térbeli 
hálózatra épített, egészében autonóm, de a fegyveres erők háttérágazatain (a fegyveres 
küzdelemben közvetlenül részt nem vevő hányadán) belül indukált rendszer, melynek 
célja a fegyveres erők szükségletei egy csoportjának kielégítése; működése a hátország 
és a felhasználók között sérültek, illetve dologi tényezők továbbításában valósul meg; 
elemeit a szolgáltatás cselekményei, illetve termékei, eszközei, személyi állománya, vala
mint létesítményalapja és folyamatai alkotják, alrendszereit a tagozatok és ágazatok 
képezik" 1 1. 

A hadtápbiztosítás fogalmának fejlődése természetesen napjainkra sem zárult le. A 
haditechnikai fejlődés, az MN szervezeti fejlődése - különösen. a szárazföldi csapatok 
jelenleg zajló átszervezése -, a sajátos magyar hadtápbiztosítási rendszer kiépülése és 
prosperálása, a sokirányú hazai feltételrendszer figyelembevétele, a korszerű (köztük 
szovjet) hadtápbiztosítás-elméleti eredményekre való támaszkodás lehetővé teszi egy ú.1: 
nemzeti hadtápbiztosítási fogalom megkonstr.ttálását. E fogalomba pedig csak azon hadtáp
biztosítási feladatokat és tevékenységeket célszerű belefoglalni, amelyek ténylegesen az 
MN-ben megvannak, jellemzőek és esetleg a közeli perspektívában beléphetnek. Ebből 
kiindulva a fogalmat a következőképpen lenne célszerű definiálni. 

A hadtápbiztosítás a hadi- és harctevékenységek minden oldalú biztosításának szerves része, 
amely az erők (csapatok) anyagi, egészségügyi és más dologi szolgáltatási igényeinek kielégítésére 
i?'ányul, s jellege szerint magába foglalja a hadtáp anyagi biztosítást (beleéltve az anyagi eszkö
zök szállítását ir) a katonai szállításokat, a kiizlekedési biztosítást, egészségügyi biztosítást, állat
egészségügyi biztosítást, hadtáptechnikai biztosítást, katona-kereskedelmi és szociális kiszolgálást, 
elhelyezési és pénzügyi biztosítást, valamint más speciális (temetés, zsákmányanyag- szerzés) fel
adatokat. 

Összefoglalva a magyar hadtápbiztosítási fogalom kialakulását és fejlődését, a 
következők állapíthatók meg: 

a) A nemzeti hadtápbiztosítási fogalom tartalmára és fejlődésére nagy hatást gya
korolt a szovjet hadtudomány, s ezen belül a szovjet hadtápbiztosítás-elmélet. 

b) A hadtápbiztosítási fogalom fejlődésében három fordulópontot lehet megálla
pítani. 1950-52 között áttértünk a hadtápbiztosítás szocialista (szovjet típusú) felfogá-

16 A Szkovoroda altbgy. (Szerk.): A csapatok (erők) hadtápbiztosítása hadmiívelctekben. Vezérkari 
Akadémia tankönyve, 1979. 6. old. (1 yt. szám: 0019'.i/80/16.). 

17 Dr. Deák Péter ezds.: Az MN hadtápjának hosszabb távú fejlesztése. Doktori értekezés tézisei. 
MNHF-ség 1982. 
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sára, 1963-65 között kialakult a komplex hadtápbiztosítási fogalom; 1979-1983-as idő
szakban megtörtént a valóságos helyzetet tükröző ( vagyis a fegyverzeti és technikai biz
tosítást nélkülöző), valamint a rendszerszemléleti felfogású hadtápbiztosítás-definíció 
körvonalazása. Ez a periodizáció lényegében összhangban van a hadtápbiztosítás elmé
letének fejlődésével, illetve az MN hadtápja fejlődéstörténetével is. 

c) Napjainkban kialakulóban van egy új, a hadtápbiztosítás-elméletet visszatük
röző, de az MN szervezeti, alkalmazási, felszereltségi stb. sajátosságokat jobban figye
lembe vevő hadtápbiztosítási fogalom. 

Összegzett következtetések 

Tanulmányunk összegzéseképpen kísérletet teszünk néhány összefoglaló követ
keztetés levonására. 

1. Megállapítható, hogy a hadtápbiztosítás fogalmának kialakulása az ókorba nyú
lik vissza, s a hadtudományi kategóriák közül az elsők (a harcászat, hadászat, felderítés, 
műszaki biztosítás) között fogalmazódott meg. 

2 .  A hadtápbiztosítási fogalom és tartalma - a hadügy, a hadtudomány fejlődésé
nek részeként - folyamatosan bővült, teljesebb és minőségileg magasabb fokú lett. Fej
lődésének íve és üteme azonban mindig az adott kor gazdasági-technikai-katonai ténye
zőinek összességétől függött. Napjaink hadtápbiztosításának tartalma fokozatos profil
tisztítás eredményeként alakult ki és stabilizálódott. 

3. A biztosítási fogalom fejlődése (mint ahogyan az egész hadtápbiztosítási rend
szeré is) a II. világháborútól kezdve kettévált, s két különböző - bár sok tekintetben 
hasonló, rokon vagy azonos - irányban fejlődött tovább. A NATO - s általában nyu
gati - országokban meghonosodott hadtápbiztosítási fogalom francia, porosz és ameri
kai bázison és hagyományokon fejlődött tovább, míg a VSZT-hadseregekben kifejlő
dött hadtápbiztosítási terminus szovjet és nemzeti hadtudományi eredmények kombi
nációjaként jött létre. 

4. A hadtápbiztosítási fogalom fejlődéstörténetének és típusainak {a nyugati és a 
marxista-leninista) elemzése és összehasonlítása azt mutatja, hogy a két hadtápbiztosí
tási feladatkomplexum tartalmát, ,,alapjait" tekintve azonos, csak „felépítésben" külön
bözik egymástól. Ezért nem lehet egyetérteni azon véleményekkel, melyek szerint a 
VSZ és NATO hadtápbiztosítási interpretációk között gyökeres különbség és eltérés 
van. Az Észak-atlanti Szerződés és egyéb nyugati hadseregekben használatos hadtápbiz
tosítási (logisztikai) fogalom a VSZ-ben használatosnál szélesebb, magába foglalja a 
fegyverzeti és technikai biztosítást, nálunk nem honos szolgáltatásokat és személyi ki
egészítést is. 

5 . A marxista-leninista hadtápbiztosítási fogalom ugyanekkor VSZ szintjén és az 
egyes tagországok hadseregei szintjén is olyan magas fokú általánosítással van megfogal
mazva, hogy magába foglalja a korszerű fegyveres erők hadtápbiztosításának vala
mennyi általános és specifikus szervezési és biztosítási feladatait. 

6. Az MN-ben használatos hadtápbiztosítási fogalom szovjet hadtápbiztosítás 
elméleti alapokon, az MN { ezen belül a hadtápszolgálat) szervezeti, technikai fejlődésé
vel összhangban alakult ki. Tartalma megfelelően tükrözi azon feladathalmazt, amelyet 
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az MN hadtápszolgálatának a korszerű haderő hadtápbiztosítása érdekében meg kell 
valósítani. A fegyveres erők további szervezeti-technikai fejlesztése, a magyar biztosítási 
elmélet fejlődési foka napjainkra már lehetővé teszi, hogy egy új, csak az MN-re érvé
nyes, nemzeti hadtápbiztosítási fogalmat fogalmazzunk meg. 

* 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a hadtápbiztosítási fogalom fejlődéstörténeti vázla-
tából levont legfontosabb következtetések és megállapítások több ponton vitathatók, 
további bizonyítására szorulnak. Meggyőződésünk azonban, hogy a fejlődés fő vonula
tát helyesen ábrázolták, a legfontosabb összefüggések igazak, a további kutatásra és 
gondolkodásra ösztönöznek. 
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