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A hadtáp vezetése harcban 

Írta: N. KOZLOV altábornagy, a Szu. Fegyveres Erők hadtáptörzsfőnökének helyettese 
Megjelent: a „ Tit Vooruzsennih Szil" e. folyóirat 1987 /2. számában 

A korszerű harceszközök gyakorlatilag korlátlan hatótávolsággal és óriási rombo
lóerővel rendelkeznek. Ezért különösen nő a csapatok és azok hadtápja vezetésének a 
szerepe. Harcban, hadműveletben csak az ér el sikert, aki nemcsak technikai vonatko
zásban jól felszerelt és hadrafogható fegyveres erőkkel, hanem sokoldalúan felkészített, 
azok hadtápbiztosítását, szilárd és folyamatos irányítását biztosítani képes vezetőszer
vekkel is rendelkezik. 

A vezetés megszervezését napjainkban egyrészt a feladatok volumenének hirtelen 
növekedése, azok bonyolulttá válása, másrészt a feladatok megoldására megadott idő
nek állandó csökkenése fogja jellemezni. Ilyen viszonyok között a vezetési rendszernek 
mind hadműveleti, mind csapattagozatban rendkívül életképesnek, mozgékonynak, 
megbízhatóank, operatívnak és rejtettnek kell lennie. 

Ilyen követelményeket korábban is támasztottak a vezetési rendszerrel szemben, 
napjainkban azoknak gyakorlati tartalma szorul pontosításra. Szigorúbbá lettek a meny
nyiségi normatívák, változnak azok realizálásának módjai. 

Különösen a vezetés operativitásának követelménye ment át lényeges változásokon. Ez a 
követelmény kifejezésre juttatja a feladat záros időn belüli végrehajtásával, a harchelyzet 
minden változására való gyors reagálással és a csapatok hadtápbiztosításának, megszer
vezésének időben való befolyásolásával kapcsolatos alkalmasságot (képességet). 

Korszerű viszonyok között a vezetés operativitásának növelését az teszi szüksé
gessé, hogy a mindég nagy jelentőséggel bírt időtényező a hadügy fejlődésének mai sza
kaszában különös aktualitásra tesz szert. Más szóval a rendelkezésre álló és a szükséges 
idő arányát nem kevésbé pontosan kell kiszámítani, mint a harctevékenység biztosítá
sára szükséges anyagi eszközök mennyiségét. Íme egy szemléltető példa. 

Az egyik harcászati gyakorlaton a harcra vonatkozó efüatározás kidolgozásakor az 
egységparancsnok nem adott eléggé pontos utasításokat a hadtápbiztosítás megszerve
zésére. Sajnos a hadtáphelyettes sem tanulmányozta megfelelőképpen a helyzetet, 
elsiette a tervezést. Ennek eredményeképpen a technika utántöltő körletének helyét a 
helyzet valószínű alakulásának figyelmen kívül hagyása mellett jelölték ki. 
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A támadás folyamán a helyzet hirtelen változott. Sürgősen helyesbítéseket kellett 
eszközölni, a gépkocsiszállító alegységeket át kellett irányítani új körletbe. A híradó 
rendszerben bekövetkezett kábelszakadás miatt az elöljáró parancsnok által kiadott uta
sítások azonban nem jutottak el a közvetlen végrehajtókhoz, aminek eredményeképpen 
a technika üzemanyaggal való utántöltése nem történt meg a megszabott időre. 

Látható tehát, hogy az elhatározás gyors meghozatala és annak időben való eljutta
tása az alárendeltekhez magában véve még nem jelenti azt, hogy a vezetés minősége jó. 

A vezetés jó minősége nem más, mint a parancsnoknak azon képessége, hogy leghaté
konyabban használja fel az alárendelt egységek és alegysségek, valamint a hadtáperők és 
-eszközök potenciális lehetőségeit a helyzet reálisan kialakult viszonyai között. Lényegé
ben az feltételezi a hozott elhatározások sokoldalú megalapozottságát és a kidolgozott 
tervek optimális voltát. Az alhatározások alapját az idejében való és megbízható infor
máció, a helyzet mélyreható és sokoldalú tanulmányozása és ismerete, a saját és az alá
rendelt erők és eszközök lehetőségeinek tárgyilagos figyelembevétele, a korszerű harcte
vékenység jellegének és megvívása módjainak, az egységek és alegységek hadtáp- és 
technikai biztosítása megszervezése elveinek helyes értelmezése, végső soron pedig a 
vezetés szervezők szakképzettségének magas színvonala, azok fegyelme és szolgálat
készsége, az ésszerű kezdeményezés tanúsítása képezi. 

A nagy honvédő háború tapasztalata meggyőzően bebizonyította, hogy a részletes, 
sokoldalú számvetésekkel alátámasztott számvetés lehetővé teszi a hibák elkerülését a 
vezetési okmányok kidolgozásakor� Ellenkező esetben a csapatok és azok hadtápja 
részére erejüket meghaladó feladatokat szabtak meg, irreális időt határoztak meg azok 
végrehajtására, ami a maga részéről nemkívánt eredményekhez vezetett. 

A vezetés minősége növelésének szükségessége felvet egy sor részkövetelményt. 
Ezek közül a fontosabbak a következők: a vezetési rendszerben cirkuláló információ 
megbízhatósága és teljessége, az automatizálási eszközök hozzáértő felhasználása és ami 
nagyon fontos, azok teljesértékű matematikai biztosítása. 

A vezetés szilárdságát és megbízhatóságát az határozza meg, hogy a parancsnokság és a 
vezető szervek képesek végrehajtani feladataikat bonyolult, hirtelen váltakozó helyzet
ben az ellenség behat�sakor. 

A gyakorlatok tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a felek mindig igyekeznek az 
ellenség csapatainak vezetését megbontani, mivel az nagyban hozzájárulna ahhoz, hogy 
sikereket érjenek el a harcban vagy a hadműveletben. Külföldi katonai szakemberek 
véleménye szerint korszerű viszonyok között, a nukleáris potenciál objektumai mellett, 
a vezetési rendszer, az atomcsapás és a rádióelektronikai lefogás elsőrendű fontosságú 
céljaihoz tartozik. 

A szilárdság és a megbízhatóság követelménye feltételezi olyan vezetés megszerve
zését, amely biztosítja a csapatok és azok hadtápjának folyamatos irányítását bármely 
helyzetben, az atomfegyver és a legújabb rádióelektronikai harceszközök tömeges alkal
mazásakor. Az irányítás folyamatossága alatt azt kell érteni, hogy állandóan lehetőség 
van az alárendeltek befolyásolására és azok jelentéseinek idejében történő kézhezvéte
lére. 

Korszerű viszonyok között a vezetés rejtettségének követelménye, vagyis mind a veze
tési rendszer, mind a harc előkészítésével kapcsolatos alapvető rendszabályok végrehaj
tása ellenség előtti titokban tartásával kapcsolatos képesség új, minőségi tartalmat kap. 
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Ez összefüggésben van egyrészről a vezető szervek nagy mennyiségű technikai esz
közzel való feltöltöttségével, amelyeknek elhelyezését és működését álcázni kell, más
részről pedig - a valószínű ellenség felderítésének megnövekedett lehetőségeivel. Min
dez szükségessé teszi egy sor - a vezetés legszigorúbb rejtettségének biztosítására irá
nyuló - szervezési és technikai rendszabály foganatosítását. 

Mindezeknek az általános követelményeknek a végrehajtása kétségtelenül hozzá 
fog járulni a hadtápegységek és alegységek biztosításával kapcsolatos, ütemes és fenna
kadás nélküli működéséhez. Ez azonban még nem az, mint amire szükség van egy ilyen 
fontos kérdéssel kapcsolatosan, mint a hadtápvezetés megszervezése. Ennek a munká
nak az alapjait szigorúan és pontosan be kell tartani a harc előkészítése alatt és folyamán 
is. Napjainkban anyagi és egészségügyi biztosítással kapcsolatos feladatokat nem lehet 
megoldani anélkül, hogy azokat ne tudnánk alkalmazni bármelyik kialakult helyzetben. 
Különösen vonatkozik ez a csapattagozatra, amely a többieknél sokkal közelebbre van a 
katonához, a harcjárműhöz. 

A csapatok egyszemélyi irányításának megfelelően a csapathadtáp irányítását a 
parancsnok hadtáp- és fegyverzeti helyettesein, a fegyvernemi főnökökön stb. keresztül 
valósítja meg. 

A parancsnok hadtáphelyettese a csapatok hadtáp és badtápszolgálati ágankénti tech
nikai biztosításának a fő szervezője. Személyesen felelős a hadtáp minden oldalú felké
szítéséért, annak a csapatok biztosításával kapcsolatos munkájáért és vezetéséért. A 
parancsnok hadtáphelyettese alaposan ismerje a helyzetet, röviden és megalapozottan 
tudja jelenteni a parancsnoknak a szükséges információt. 

A harctevékenység előkészítésekor és folyamán a parancsnok hadtáphelyettese a 
neki alárendelt szolgálatiág-főnökök és alegységparancsnokok munkájának sorrendjét és 
módszereit a konkrét helyzet, a feladatok jellege és a készenléti idő határozza meg. 
Azoknak a magasabbegység, egység (alegység) hadtápbiztosításának megszervezésére 
vonatkozó elhatározás meghozatalához szükséges adatok előkészítésével kapcsolatos 
munkája nem epizód, hanem rendszeres jellegű �s még a harcfeladat kézhezvétele előtt 
veszi kezd e tét. 

A vezetés annál megbízhatóbb, minél pontosabban tartjuk be a metodikát és a sor
rendet (folyamatosságot) az elhatározás és a tervezés kidolgozásakor. A szigorú időkor
látozás viszonyai között csak ennek a szabálynak a betartása segítette az egységparancs
nok hadtáphelyettesét, V. Bojko tisztet abban, hogy hozzáértően építse fel az anyagi és 
egészségügyi biztosítási rendszert. A tájékoztatás adatai, a parancsnok utasításai és az 
elöljáró parancsnok hadtáp harci okmányai alapján először tisztázta a feladatot, készített 
időszámvetést, közölte az alárendeltekkel a küszöbön álló tevékenység jellegét, értékelte 
a helyzetet. Csak ezt követően látott hozzá az elhatározás kidolgozásához és tervezésé
hez. És ami a legfontosabb, annak érdekében, hogy az alárendelteknek minél több ide
jük legyen a felkészülésre, a hadtápfőnök már a feladat pontosításakor és a helyzet érté
kelésekor hozzákezdett az előzetes intézkedések kiadásához. 

A feladat kézhezvétele után a parancsnok hadtáphelyettese pontosította azt, tanul
mányozta a harc jellegét és célját, a tevékenység sávját, a fő erőkifejtés valószínű össz
pontosítását és a hadrend lehetséges felépítését, a hadtáp szolgálati ágak és alegységek 
készenléti idejét a munkához stb. 

Csak ezt követően állapította meg a haladéktalanul foganatosítandó rendszabályo
kat és készitette el az időszámvetést, aminek az alapját a feladat kézhezvételének és a 
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hadtáp harctevékenység biztonságához való készenlétének ideje képezte. És itt egy kis 
magyarázat következik. Különösen a fiatal vezetők között nem kevés azoknak a száma, 
akik munkájuk során ennek nem tulajdonítanak kellő jelentőséget. Hasonló esettel talál
kozhattunk az egyik moszkvai katonai körzetnél megtartott gyakorlaton. A csapathad
táp egyes tisztjei nem készítettek pontos időszámvetést, és azért fordulhatott elő az, 
hogy az egyes rendszabályok végrehajtása ütközött egymással. 

A második mozzanat a helyzet sokoldalú értékelése volt. V. Bojko tiszt meghatá
rozta a hadtápalegységek állományát és lehetőségeit, azok állapotát, és hogy megfelel
nek-e a küszöbön álló tevékenység jellegének, az utak állapotát és azok után- és hátra
szállítási utak minőségében való felhasználásának lehetőségét, az azok előkészítésével 
kapcsolatos rendszabályokat, az egységek és alegységek anyagi ellátottságát stb. 

Csak ezt követően végezték el a hadtáp által a harctevékenység előkészítésekor és 
folyamán végzendő feladatok sokoldalú (mennyiségi és minőségi) elemzését, állapítot
ták meg a vezető szervek minden szolgálati személy munkájának legcélszerűbb sorrend
jét. Meg kell jegyezni, hogy a feladat tisztázását és a helyzet értékelését a parancsnok 
hadtáphelyettese a szolgálati főnökök, szükség esetén pedig más alárendelt szolgálati 
személyek jelenlétében is végzi, akik kívánságára jelentik neki a megfelelő adatokat, 
számvetéseket és javaslatokat. 

És a parancsnok hadtáphelyettese csak ilyen alapos előkészítő munka befejezése 
után rendelkezik minden szükséges adattal az elhatározás meghozatalához. Az elhatáro
zást megfelelő harci okmányok formájában kell formába önteni a szolgálati főnökkel 
közösen, valamint a parancsnok és fegyverzeti helyettese közvetlen alárendeltségébe tar
tozó fegyvernemi és szolgálati főnöknek a bevonásával . • 

A harc hadtápbiztosítására vonatkozó feladatokat általában hadtápparancsban, 
vagy abból készült kivonatokban kell továbbítani, azokat a legrövidebb időn belül el 
kell juttatni a közvetlen végrehajtókhoz. A gyakorlatban erre a kérdésre nem fordítanak 
megfelelő gondot és ez negatívan hat a munkára „lent". 

Annál az alakulatnál például, ahol V. Poljakov tiszt szolgál, a legutóbbi gyakorla
ton a jól és teljes terjedelmében feldolgozott okmányt csak öt-hat órai késéssel juttatták 
el a végrehajtókhoz. Jóllehet az okmányok időben való eljuttatására megvoltak a lehető
ségek. Ide sorolható többek között a futárposta híradóeszközök (helikopter, gépkocsi, 
motorkerékpár) alkalmazása és berendelés a saját vezetési pontra az okmány átadásának 
céljából; kiszállás a helyszínre segítség adás és ellenőrzés céljából ( okmányok elszállí
tása), találkozási helyek kijelölése, az okmányok átadása stb. 

A harc kezdetével és folyamán a parancsnok hadtáphelyettese, a szolgálati főnökök 
állandóan kötelesek ismerni a helyzetet és a csapatok ellátottságát, idejében elemezni a 
beérkező adatokat, ellenőrizni, hogy az alárendeltek idejében végrehajtották- e  a megsza
bott feladatokat. Azoknak minden esetben reagálniok kell az egyes változásokra az egy
ségek (alegységek) hadtápbiztosításának érdekében. 

A hadtápvezetésben legjobb eredményeket akkor lehet elérni, amikor a parancs
nok hadtáphelyettese és annak alárendeltjei hozzáértően ki fogják meríteni a vezetés 
módszereiben rejlő lehetőségeket, pl. okmányok, technikai híradó és automatizálási esz
közök segítségével fognak vezetni. A feladatok megszabásához a legnagyobb teljességet, 
azok tisztázásakor, a legnagyobb pontosságot a személyes érintkezés megteremtésével 
lehet elérni. 
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Ezeket a kérdéseket eredményesen csak az olyan határozott, intelligens, sokoldalúan képzett 
tisztek képesek megoldani, akik nem felejtik el azt, hol!) a hadtáp vezetése mindenekelőtt az embe
rek vezetése. Mert az anyagi és egészségügyi biztosítással kapcsolatos feladatoknak megol
dása, nemcsak a helyes metodika betartásától, a tervezés folyamatosságától és az elhatá
rozás kidolgozásától, hanem a szolgálati személyek viselkedési módjaitól és attól is függ, 
hogy tudnak-e azok jó légkört kialakítani a hadtápvezetési pontokon. 

A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a legjobb munkastílus a magas fokú pártszerűség, 
a professzionizmus, a vezetés tudományosan megalapozott és gyakorlatban ellenőrzött 
szervezési formáinak és módjainak a helyzet bármilyen viszonyai közötti alkalmazása. 

Szemléltető példa ennek igazolására V. Degtyarev tiszt tevékenysége. A gyakorla
ton a helyzet bonyolulttá vált. A harctevékenység jellegének hirtelen váltakozsa nem 
kevés erőfeszítést, akarást és hozzáértést igényelt, hogy a megadott határidőket be tud
ják tartani. Ilyen viszonyok között az anyagi biztosítás vezetésével kapcsolatosan meg
szabott feladatot nem volt könnyű minőségileg végrehajtani, Degtyarev és az általa irá
nyított kollektíva azonban megbírkóztak feladataikkal; dacára annak, hogy beosztottai 
között voltak, nem régen érkezett gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező tisztek. A 
gyakorlatot magasra értékelték, azon a hadtáp szakemberek sikeresen elsajátították a 
vezetéssel kapcsolatos jártasságokat. 

Napjainkban a vezetési tevékenység megszervezésében egyre nagyobb szerepet 
kap a műszaki-tudományos haladás. A vezető szervek fel vannak szerelve automatizálási 
eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a szükséges információ legrövidebb időn belüli 
végrehajtását, gyűjtését, továbbítását, feldolgozását és kiadását. Bizonyára nincs messze 
az az idő, amikor a beérkezett adatok gépi feldolgozása a minimumra csökkenti a kézi 
munka arányát, lehetővé teszi a kialakult hadtáp harcászati helyzet tanulmányozásának 
és elemzésének csökkentését. Az elektronikus számítástechnika hozzáértő alkalmazása, 
a matematikai módszerek felhasználása az optimális elhatározások kidolgozásában és 
előkészítésében napjainkban a személyi állomány oktatásának szerves részét képezik. 

A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a vezetés folyamatainak automatizálása új, foko
zott követelményeket támaszt a különböző hadtápszervek és tagozatok vezetőivel 
szemben. Most pl. nem elegendő az, hogy azok katonai és közgazdasági vonatkozásban 
jól fel legyenek készítve, jóllehet ezen tulajdonságoknak a jelentősége nem csökkent. 

Az elektronikus számítástechnika alkalmazásához a hadtáptisztnek jól kell ismernie 
a logika és a matematika törvényeit, nap mint nap bővíteni kell technikai látókörét, és 
ami a legfontosabb, meg kell tanulni újszerűen gondolkodni és dolgozni. 

A korszerű harc nincs tekintettel a gyenge felkészültségre. A vezetési mesterség 
oktatásához minden mulasztás, minden befejezetlen kérdés kijavíthatatlan követelmé
nyeket vonhat maga után. Ezért a harckiképzés folyamán fel kell használni minden lehe 
tőséget a szükséges jártasságok é s  ismeretek elsajátítására, csak ilyen esetben lehet ered
ményre, hozzáértő ténykedésre számítani a reális harchelyzetben. 
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