
A védelmi hadmúvelet hadtápbiztosításának
néhány időszerű kérdése

Dabó py'ter ezredu

Az elmúlt időszakban a parancsnoki-, törzskiképzések sorozatábal és számos
tanulmányban is a M4gyar Néphadsereg szervezeti korszerúsítéséból adódóan a hadtáp-
biztosítás íeladatai elmeleú és gyakorlati megalapozásával foglalkoztunk. A végrehajtott
gyakorlatok azt bizonyigák, hogy hadtíptörzseiok, -csapataink megfeleló méIységben
dolgozt& fel az új szervezetek hadtápbiztosításával kapcsolatos elméleti anyagokat és
képesek az alaprendeltetésból eredó feladatok végrehajtására, Mindemellett még több
részkérdésben szükséges a további kutatást és gyakorlást elvégezni,

Naplaink kutatási feladatai között kiemelt jelentőségú a Varsói Szerzódés Politikai
Tanácskozó Testülete 1987, május 28-2!,i berlini üIésén elfogadon katofiai doktíina
batásainak felmérése, az ezekból adódó sajátosságok feltárása, ennek megíelelóen had-
tápbiztosítási rendszerünk korrekciója.

A VSZT közös katonai doktdnája, ezzel szoros összhangban a nemzeti katonai
doktrinánk fó célkitűzéséból követóen a védelmi jelleg erósódótt meg. Ebből kiindulva
törzseink, csapataink felkészítésében a fő lgyelem a védelmi hadművelet megvívásáva.l,
annak minden olda.lú biztosításával és ennek részeként a hadtápbizto§ítá§§a] kapcsolatos
kérdések feldolgozására irányul A végzendő munkánk újszeniségét az adja, hogy nem
egy,,elméletileg várható" védelmi hadművelet, hanem konkrétan katonaföldrajzil4g
pontosan meghatáiozott kófzetben, a honi terüIeten vívott védelmi hadmúvelet had-
típbiztosítá§ának elvi és gyakorlati kérdéseit kell kutatni és meghatározni azokat a rend-
szabályokat, amelyek ebben a környezetben a leghatékonyabban képesek biztosítani
íeJadataik vegrehajLasát.

A honi tedleten vívott védelmi hadmúvelet hadtápbiztositásának megszervezése
jelentós számú sajátosság figyelembevételét követeü meg. Olyanokra gondolok, mint:

- a hadsereg védelmi sávjában a harcászait zóna csapatsúrűségének oövekedése;

- jelentós számú, szervezetileg alárendeltsé8be nem tartozó katonai szervezet
múködése a hadsereg (hadtest) sávjában;

- a hadsereg (hadtest) hadtápsávon belúü jogállás módosulása;

- az elliLtó bázisok (polgári, katonai) számának jelentós kiszéIesedése;

- a hadmúvelet megvívása követelte új ellátási dinamika kialakítása, múködtetése;
a sávon belül múködő polgári és katonai szervek közötti egyúttműködés tar-

talmi változásai stb.
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(}gy gondolom, hogy a fenti és korántsem teijes felsorolás is bizonyítja, hogy a

hadtápbiztositás eddig gyakorolt ,,klasszikus" íormái ,felülvizsgálatra szorultak,

Ezt a munkát az összfegl,vernemi tötzseknél folyó elméleti kutatómunkával és gya,
korlatokkal párhuzamosan a hadtáptörzseknól is végezzük, A tanulmányban azokra a ló
kérdésekre fordítottam a figyelmet, amelyek a feoti elméleti é§ kutatóJnunka során vizs
gáJtunk. Célom e]sósorban az, hogy néhány gondolat lelvetésével ráirányítsam a figyel
met a további kutatómunka szükségességére és irányaira.

1, A halú! fdiÁzitl,tluk tij.lurl trlú,ui:

A hadtápszervezetek általános fclkészítésében, amely békeidószakban kenil végre-
hajtásra, újszerű elemként jelentkezik a különbözó rakodási módszerek, egységrako
mányképzó eszközök, légi, vasúti, vízi és konténeres szállítóeszkózök máJházásával kap-
csolatos fogások, módszerek begyakoroltatása. Másik nem kevésbé fontos rendszabáJy a
terep, a környezethez való alkalmazkodás készségének fejlesztése, ezen belül is az ideig-
ienes vagy állandó jellegí építményck felhasználása, a terep védóképességének kilrasz-
nálása és híradó ismeretek további súlykolása, Az általános felkészítés feladatai közé
sorolható még a különbözó szállító és rakodó eszközök segédberendezésekkel való
alkalmassá tétele múszaki munkák végrehajtására, amely egyben alapját is képezi a ha<J,

tápkörlctrk mú.zaki bcrcndczc,cnck is.

A felsorolt íeladatok termé§zetesen a békeidószak felkészítési feladatai egyéb rend,
szabáJyai végrehajtásával együttesen kerüinek megvalósításra, Az álta-lános felkészítés
kitetl'ed nemcsak a meglevó szakállományra, hanem a népgazdaságból lebiztositott sze-
mélyi állományra és esetenként technikára is. A gazdaságosság és hatékonyság kény
szeű következménye, illetve az e célra rendelkezésre álló pénzkeretek korlátozottsága
megkóveteli a jelenleginél racionálisabb íelkészitést, éppen ezért a lqilónbózó át, és

továbbképzésre behívásra kerüló tartalékos hadtápállomány lelkészítésénél 'is ki kell
valamennyi lehetóséget haszndnt az újszcrű fcladatok begyakorlísára.

A közvetlen íelkészités rendszabályai sajátosságát elsósorban a hadsereg hadtápsáv-
jában múködő katonai és polgári szervek összehangolt tevékenységének biztosítása
képezi, amely rendszerint a különbözó íeladatot megvaló§ító alárendeltek szervezeti és

technikai felépitéséhez igazodik, napi végrehajtása alapjaiban határozza meg a hadmúve,
iet hadtápbiztosításáoak sikerét.

A hadtáp közvetlen felkészítésénél az altalános rendszabályokon kívúl íontos fel,
adat a konkrét helyzetból adódó sajátosságokra vaió készenlét biztosítlása, amely a szak-
mai tevékenység mellett a különbózó önállóao működó szervezetek gyakorlati felkészí,
tését is szinteknek megfelelóen m4gukba fogtallák.

A közveden felkészités fontos sajátosságát képezi, hogy áItalában a védelmi had-
múvelet bonyolult hadtáPbiztosítási feladatai végrehajtására való felkészítés mellett az
ellencsapás, az eredeti helyzet visszaállítását célzó támadó tevékenység hadtápíeladataira
való készség feltételeinek megteremtését is biztosítani kell,

2. SdlátuúgoÉ a hadtáp csapaxuítá.úball:

Kiindulva abból az elvból, hogy a foerókifejtes iltalaban az elsóállás megtartására
irányuló újszerűen jelentkezik az egyes hadmúveleti elemek erók-eszközök elosztása és a

velük va]ó manóverek, Ftgyelembe véve az összfegyvernemi követelmények változását
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és a hadtápbiztosításban tésztvevó erók és eszkózók tekintetében változadanul célszerú'
nck látszik a védeiemre kia.lakított általános csopolto§ítási séma tehát a hadtáp első,
második lépcsók és hadtáptartalék kijelólésének és múködése rendszerének megtartása

bglsci szerkezetük rralakrrasa mcl]ctt.

A bmi tuiihnn t,ltatt t liehti hdlnit,.let bddtri|bizta!ítául tlxgrzrnuz!.rlníl mtldelek,
elótt abból kell kiindulni a csoportosítás kialakítfuánál, hogy a csapatsúrűség növelése
nem jelentheti a hadtápcsapatok, illetve szervezetek harcászati zónába történő tómöríté
sét, baoem a harc megvivása szempontjából meghatározó anyagi készletekből keII

növelni a harcolók rószórc biztositott any4gi készletek mennyiségét ós czt is fóleg l'öldre
rakott, vagy közcütett mobil készlctekke] célszerú biztosítani,

Más csoportosltást kell kialakítani abban az esetben, amikor a hadtest (dandár)

védelmi sávjában központi anyagellátó bázisok és források kerúlnek kijelölésre, illetve
egészségügyi erók múködnek és megint más követelmények szerint kell a hadtápot fcl
építeni, ahol ezek kózvetleoűl nem állnak rendelkezésre.

A gyakorlataink során és a vezethetóséget is biztosító csoportosítás kialakításánál

tovább kell vizsgálni, és a konkrét katonaföldrajzi adottságokhoz igazítani a mélysógi és

reniIcri kitcrj,_dcsck, r,

A hadseregrepülók íolyamatos lradtápbiztosítása, különösen azok irányonkénti
megosztott alkalmazása célszerűvó teszi a KHEL ellátódandár csapatrepüló ellátószázad
közeütését a felhaszllálókhoz. Egy változatban a fó irányban a hadsereg, másik irányban
a KHEL eróivel lehet megtercmteni az ellátás folyamatosságát.

Az a hadtápsáv, amelyben a hadtápnak szét kell bontakoznia, az ed<Jigi szintc mee-

hanikusan meghatározott mólysége íelülvizsgálatra szorul. Kiindulva abból, hogy a

honi területen az adott sávban jelentós nagysQrendú, más alárendeltségű katonai, sőt
polgári szervezet is tevékenyekedik, a sávon belüIi jogállást, az eróforrások felhasználá-

senak rendjer annak ez cloljaro szer-vnek kell koordinálni, amelynek kompetenciája -
jogaLlasanal íogva vallmennyi sávon belúl tevékenykedó szcílczetle kiterjed, Ennek
megíelclóeo nem lehet kizártnak tekinteni, hogy a hadscreg sávja mellett hadtest hadtáp
sávját is differenciált kiterjedéssel és jogállással MN szintról kell mcghatározni a fronttal
való egyeztetés a.lapján.

J. A Lliclnti luJnitll aalagi lll:.tctításd:

A védelmi hadmúveiet anyagi sziikséglete magába foglalja:,

- a hadmúvelet c:lókészítéséhez, megvivásához;

a hadmúvclct során kcletkezó veszteségek pótlásához;
a hadmúvelet végére elrendelt készletek megalakításához sz§kséges anllgi csz-

közöket. (Ez rnagíba foglalbatja az ellencsapást kóvctó támadásba való átmenet any€i
készletszükségletét is,)

A védelrni hadművelet hadtápbiztositási feladatai végtehjatásában anyagr lorrás-
kenr rzamblrehetó;

- az alárcndcltcknél mcglcvó mozgó és kicgészító készletek;

- a hadsereg hadtest raktári készlctck;
a kijelölt központi raktárak anyagi készletei;

- polgári bázisok kószletei (elöljárói kiutalás alapján);
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- a hadsere8 hadtest sávjában levő laktanyák fenntartási készletei (clöljárói enge
dóly alapján);

- krakókörletekbe, állomásokra kiszállltott, illetve a működósi körletben a harc
előkészítése idószakában íöIdre rakott anyagi készletek.

A n4gymennyiségú anyagr készletek szállítása megköveteli az elöijáró tagozatok
közvetlen részvétclét a harcoló csapatok eliátásában, Ftgyelembe véve azt, hogy a had-
múvelet elókészító idószakában jelentós mennyiségú anyagr tartalék halmozható fel a
harcolók közelében, jelentósen csókkenthetó a szállítási tavolság, ezaltal növelhctó az
ellátóegységek, alcgysógek napi száIJítási teljcsítménye,

Az anyagr eszközök száütása egy változatban megvalósulhat;
- A KHEL eróivel és eszközeivei a hadsereg, esctenként hadtest védelmi sávja

hátsó határára vasúti krakó állomásokra, körzetekbe kirakó kikötóbe kiszállitott anya-
gok hadseregek hadtest eszkózökkel való átvételóvel;

-- A hadsereg (KHEL) cllátó dandár szállito zászlóaljai tdközvcdenül a tüzelóál,
lásokba, illetve a védelrai körletet íoglaló elsólépcsó-dandárokhoz vagy azok elsó és
második lépcsóje közé földrelralmozott készletek biztosításával,

A védelmi sávban kjelölt központi, polgári bázisokól, 1aktanyákból engedélye-
zett, illetve kiutalt any€i készletck lradtcst által centralizáIt és koordinált módon a fel,
használók saját eszközeivel tórténó átvétellel.

A védelmi hadmúvelet elókészító idószakára a fentick kombinációja, ezen belül is
az elsó két módszer elkalmazása lesz a jellemzó, míg a védclmi lradművelet alatt megha-
tározóbbnak a harmadik módszert lehet tekinteni. A szállítá9k megszervezésónól azon,
ban céIszerú törekedni arra, lrogy a harcot közvetlenül megvívó csapatok az any4gi
szükséglctek döntó részét az elöljáró tagozat (tagozatok) szállítóeszközeivel valósulja,
oak meg.

A honi területen vívott védelmi haclmúvelet idószakában is korlátozott mennyJ-
ségben, cisósorban speciáüs, vagy a közbeesó t4gozatokbao hiányként jelentkező anya-
gok vonatkozásában számolbatunk légí szálIitó kapacitással, amelyet a hadsereghadtáp
igénylése alaplán a közpooúadtáp szervezi és hajtja végre,

A hadtesthadtáp csoportosítá§a, az any4gi biztosítás feladatai megtervezese, meg-
szervezése sofán az eddig alka-lmazott módszerekhez viszonyítva újszerűen jetentkezó
feladatokat jclent az állományba rrem tartozó erók hadtápjai tevókenységének koordiná-
lfuával, csoportosításukkal, manóvenikkel, valamint a más nemzeti§égű csapatok ellátá-
sával kapcsolatos reodszabályok megvalósítása.

A védtlmi hadmúvelet megvívása során reálisan számolni kell arra, bogy a hadse,
reg mellett a hadtest áJlománya is koalíciós lesz, a badtest hadtápsávjában közvetlcn alá,
rendeltségbe nem tartozó szervezetek is ideiglenesen ellátási utalásra kenilnek, Ez ter-
mészetesen befolyásolja a hadtáp csoportosítását, az anyagi rnenővereket, Az any4gi biz-
tositás vonatkozásában ellátási utalásra clsósorban a lrarc megszervezése idószakában
kcll n4gyobb mértékben számítani, mig lrarc alatt a kisebb ellátandók teljes önállóságá-
nak biztosításá,val kell az ellátandók §zámát csökkenteni.

A hadrnúvelet hadtápbiztosítís3 eddrgi begyakorlon móc]szerként alkúmaztuk az
ellátásilag utaltak anyagi biztosítlrsa vonatkozásában, hoÉry azt a megerósitést adó elöl
jár6 alyagi technikai bázisán, illetve annak lilhasználásával terveznjk, A honi tenileten
vívott védclmi hadmúvelct azonban szükségessé teszi annak vizsgálatái, hogy az áItaIá-
nos (kompatibilis) anyagok vonatkozásában közvctlen ellátási felelósséget a megerósi
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rctt szelvezet vállalja, míg a speciális eny€ok tekintetében kózponti bázisok, laktanyák
vagy a megerósító erókkel kikülöniten készletek f-eihasználásával kerüljenek biztosításr.r,
Ezen elv alkalmazására véIeményem szerint annál is inkább vao lehetóség, sót szükség-
szerú is, mivel a speciáIis és áItalános anyagok tartalékai közvetlenúl felhalmozhatók a

sávon belül elhelyezkedó laktanyai bázisokon, illcwc központi faktírakban, népgazda,
sági bázisokoo, A végrehajtás fentiek szerinú szervezésót az clmúlt idószak gyakorlatai
során részben már elemezük, a szerzett lapasztalatok aiátámasztják a javaslat éIetképes-
ségét, rnivel az ellátás megbizhatóbbá tétele ezzel biztositható,

4. A ÉdzlekcJli biztuítis vjátr,lságai:

A hadsercg hadtápsávjában kijelölésre keriiló közúthálózat fenntartásában újszeú
elemként jelentkezik, hogy a résztvevók közúti komendáns erók több vezeiési szint elá-

rendeltségóból kerűInek kijelölésre és múködtetésre- A kérdós vezetés oldaláról való
megközeütésében több vélemény útközik, Egyes véIemények szerint a legcólszcrúbb az

a változat, ha a közúti komendáns erók a hadsereg részéte kerülnek átalárende]ésre és a

hadsereghadtáp az egysé5les közúthálózar fennta.tója és múködtetője saját hadtápsávján
beliil,

Mások szerint a központias szcrvezés biztosítja a leghatékonyabb múködé§t,
Megint mások véleménye szerint a honi területcn vívott védelmi hadmúvelet közleke,
dósi biztosítá§ában az irányok szerinti tilelósségmegosztás alkalmazása látszik legcélra,
vezetóbbnek, Ez gyakorlatilag azt jelentcné, bogy a hadsereg allományából elsólépcsó
hadtestenként megcrósító közitti komendáns erók kerűlnek átalfuendelésre azzal az

alapfeladattal, hogy a hadtest 61épkocsi útjainak kijelölt szakaszait berendezzék és

múködtessék. A hadsereg megmaradt közúti erejével egy lradsereg fó gépkocsiút és

egy,két hadsereg harántut kerül berendezésre, alapvetóen a hadsereg fóerókifejtésének
másik irányában, az elsólópcsó dandárok hadtáp második lépcsójének vonaláig. A kóz
ponthadtáp elóretolt lópcső kózúti csapatai a hadsereg fócrókifcjtésének tráryába, a

hadsereg tüzércsoport üzelóáIlásig rendezi be a fó gópkocsiutat. A KHEL által fenntar,
tásfa tervezett egyéb utak a hadsereg hadtápsávján kívül kerülnek működtetésre, A
fenntartási lelelósség megosztásában e oézet szednt a íénti alkalmazási módszerból cél-

szerű kiindulni. A hadsereg hacltápsávjában múködó polgári közlekedési szervek hadse
regérdekú tevékenységének koordinálását változatlanul központhadtáp kompetenciájá-
ban célszeű elvégezni, lehetóség szerint az adott tefület úthá]ózatát múködtetó vezeté§i
szint katonai közlekedési szerveinek bevonásávai,

A lrarmadikként javasolt módszert támogatók véleménye szerint ez a közúthálózat
kialakítása egyafánt bizto§ítéka lehet a centralizált vezetésnek, va]amint az erók decent,
raljzalisáva| az adott konkrét hclyzcthez ya]ó operatív beavatkozás feitételei biztosít4sá,
nak is,

Mindhárom változatban a véleményt képviselók a közlekedési hílózat egyéb ele-

meivel (vasút, víz, lég, csővezetékes)múködteté§ét változatlanul a kózponthadtáp felc-
Ióssége mellett tartjuk célszerűnek megszervezni. Ebben újszerú elemként említik, hogy
a végpontok (kirakóáilomások, kikótók) berendezése és iderglenes múködtetése már
hadtest szinten is lehet feladat.

A jelzen vélemények és álláspontok mindegyike tartalmaz olyan racionális magot,
ameiy egy adott konkrét helyzetben mint ténylegesen legcélszerúbb változat lehet,
azonban, lra a honi területen vívott védelrni hadművelet várható dinarnikáját vizsgaljuk,
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!alószínúbbnek látszik az elsó változat realizáliLse, mivel rz összfegyvernemi információ
a hadseregtörzsnél áll legbiztosabban rendelkezésre, tehát az operatív beavatkozás lelrc-
tóségét is erre a vezetési szintre céIszerű biztosítani. A másik érv, ami e mellett szól az.
hogy a'n4gyobb közponúadtáp szállítmányok, esetle8esen lrontelemek mozgatása
útforgalom tiltással, illetve engedélyezéssel biztosítlrató.

A hadsereg lradtápsávjában múkódó polgári közlekcdési szervekkel való kapcsolat-
taftást, az általuk végzett tevékenység koordinálását változatlanul a központhadtáp
hatáskörében látom céIszerúnek tartani. Az általam támogatott módozat már a közlekel
dési szolgáIat parancsnoki törzshadijátékán is alkalmazásra keliilt, kedvező tapasztala-
tokkal, A kózlekedési biztosítás feladatainak végrehajtási rnódozatai azonban még
további pontosítást igényelnek, amely cgyben mint további kutatási íeladatokat is jeleni
számunkra.

_ 
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Az, qluégii.gl i b izn;tás feladatai végreb ajtásánál az eddig álta.lánosan alka.Imazott

területi ellátás elvének alka.lmazása a meghatározó. Ujszerúen jeleotkezik az egész-
sógügyi biztosítás megszcrvezé§énél, hogy a hadsereg (hadtest) Iétszámát jelenúsen
növeló egyéb, a szeíyezethez nem lartozó erő tevékenykedik a hadsereghadtáp sávjá-
ban, igy nagyobb gyakorisággal kerülnek a leterheltségük firggvényében hadtesi típusú
segélyhelyek váltására. A §érültellátás általános rendszerét vizsgálva, sajátosságkéni szá-
molhatuok azzal, hogy a védelmi harc dinamikájának ftiggvényében, a segetynyújtás
rnérvének eksztrém módon történő beszűkítésére is sor kenilhet, továbbá már az elsó
orvosi ellátást követóen közvetlenül a vl<B-ra kerülhet a sérült kiúútése. Á vkB-ok
múködésének megszervezésénél nagyobb frgyelmet kell fordítani a2 osztalyoző kliritő
állomások múködtetéséfe, a belsó információ, a sérüIt átirányítás operatív lehetó§égé
nek biztosítására.

A scrültek ltatraszilLtasanak alepelvét a magamra va]ó kiüdtés elvét - várhatóan
többwör fogja kiegeszrteni a m€amtól való kiüdtés gyakorlati megvalósítása, amely
clsősorban a második lépcsó és harcból kivont csapatokra lesz jellemzó.

A keletkezett séniltek gyors hátraszál]ítására valamennyi reodelkezésre áJló szállí,
tóeszköz felhasználását ós i8énybevételét kell számbavenni. A sebesült kiüritő eszközö,
kct alapvetóen két decentrumban célszcrú csoportosítani. A hadtest típusú segélyhe-
lyekre a hadsereg_a rendszeresitett és megerósítő eszközeivel (KHEL egészségugyi tlan-
dár áJlományából) a VKB, OKÁ-okra éi VKB,on belüli száilításra a kHEie!éwség-
ügyi dandárok állományából kijelölt száIlítóeszkózök igénybevételét célszerú teruezni.

_lJjszerúen 
jclentkezik a kórházvonatok alkalmazása is, mivel a meglevó kórházvo,

natok. e8y tésze közvetlenűl kijelölésre kerűlhet e hadte§t-típusú sógelyhelyc-król a
vonathoz kiszállitott séniltek kiürítésre, nagyobbik része a VKB-ok kóüáiai kiüdtését
végzi.

A tábori segélyhclyek telepítésénél célszenínek látszik a vegycs település alkalma
zása, amely egyrészt nagyobb lehetóségct biztosit a mcgbízhatóbb munkafeltételek
rnegtefemtésÓre, másrószt me8gyorsítja a települési körlet gyors elh4gyását is,

__ A várható egészsó3iigyi vesztesaB prognosztizáIása során h4gyományos fryyverek
alkalmazása viszonyai között is számolni kell a tömegprrsztító legyverekhez hasonli,
hatású sénilésekkel, amelyek a védelmi sávban meglevó vcszélyes iizemek, atomerómú-
vck rombolása követkcztében jeientkezhetnek. Az ellenség által alkalmazott nagy pon
tosságú fegyverek, valamiot a várhatóan nagy számú légidcszant következtébenjéléntó-
scn megnolret J hatsö hal.lroD clbclyezkedó csapatoknál a só-niitek száma, amely meg-
körctcli nrnbil cgeszscgügyi t/rrJIek mJködkrc\el.
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A csapatok huzeínosabb ideig eg1, helyben való tartózkodása kiemeli a közegész-

ségugyijárványügyi rendszabályok foganatositásának szükségességét.

Az clmúlt idószakban végrehajtott egészsógügyi gyakorlatok során széleskörúen

vizsgáltuk a keletkezett §érültek cllátásának dinamikáját a szakmai szempontokon tul-

menóen abban a mclaközelítésben is, Irogy milycn módszerekkel lehct továbbb csök-

kentcni a séfülés helyéróI a végleges gyógyulás helyére törtónó ellátással egybekötött

kiürítés idejót. A fenti javaslatok - úgy ítélhető meg - segíthetik ennek a célnak a teljesi
tését, de célszerú kidolgozni és általánosítani.

6. A baltópteutlt kérdéseinél azt az ataiáno§ elvet célszerű mérvadónak tekinteni,
hogy honi terüIeten vívott védelmi hadmúvelet hadtápbiztosításának általános rendsze-

rét a koa.líciós állományú ítont határozzl meg a nemzeti sajátossfuok ma,ximális érvé

nyesítése mellett. Mindezek szem clótt tartásával a hadtápvezetés területén aktuáli§ fel-

adatainkat a vezetés bürokratikus vonásai felszámolása, a számítógépes támogatás lehe-

tóségének bóvítése, valamint az együttműködés kérdéseinek, módszereinek kidolgozása
jelenti,

A Csapathadtáp Szabályzat tervezet kiadásával egységes rcndszerben keniltek meg,

határozásria hadtest (dandár) hadtápvezetésével kapcsolatos feladatok. A kiadást köve,

tóen a gyakorlatok pfóbái igazolták a törekvés helyességét, de ugyanakkor megmutatta

néhány területfe vonatkozó korrekció szükségességét is. Ezek közüI a vezetés okmáoy

rendszeréoek egyszerúsítése, a vezetés számítógépes támogatásra alkalmassá tételét kell

kiemelni.

A vezetési okmányok korszerűsítése során alapvetó törekvésnek kell lenni a párhu-

zamos, azonos adatokat tartalmazó általános és szakági vezetési okmányok kiszúfése és

megszüntetése. A számítógépes feldolgozás pedig megköveteli a formájában és tartal-

mában is összehangolt okmáoyrendszerét.

A végrehajtott gyakorlatok bebizonyították, hogy a védelmi hadmíívelet hadtáp-

biztositásának sikere nagymértékben függ a hadtápsávban tevékenykedó szervezetek

összelrangolt tevékeny§égének minóségétól. Az együttműködés megszewezésénél cél-

szerúnek látszik felülvizs&ílni azt az ka)nazott módszert, hogy az ósszfegyvernemi
parancsnok á,Ital szervezett együttmúkódési etápoknak megfelelően szervezzék meg a

hadtáP cgyüttmúködését is. Ez a bontás, míg időrendben megfeleló alapot ad a hadtáp-

biztosítással kapcsolatos feladatok koordinálására, addig az adott feladatban részt vevók
tevókenysógének összehangolását már csak jelentós korlátokkal képes biztosítani.

Az együttműködés általános rendje, a vizsgálandó kérdések és módszerek még

további vizsgáIatot igényelnek. Ezeknek a vizsgálatokoak, majd az ezeket követó gya-

korlati próbáknak kell választ adniuk az együttmúködéssel kapcsolatban fehetetl javas-

latok helyességére.

A hadtápvczetés akkor vá.lik hatékonnyá, ha 
^z 

adott szervezet tényleges lehetósó,

gét (híradó, szemólyi) figyelembevétclével határozzuk rreg a hadtáp csoportosítását, az

egy idóbcn alkalmazott hadtápszervezetek számát és működési terúleteit, Nagyobb
jelentóségúnek kell tekinteni a }tclyszíni segító ellenórzéseket, az operatív csoportok és

összekötó tisztek a|kalmazlsát, mint a vezetés operativitásának egyik forrását,

A hadtápvezetés átadá§a,átvótelc kérdése az alap HVP kiesése esetén me8 szamos

tisztázatlan kétdést takar, amelyek íeloldása soronlevó feladat.
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l
A cikkberr, annak L.orlátozott leheósége miptt cqak fó vooalaiban vázo. ltatjr qrelve,

tett kérdésd.f€ ad,andó válasc egy viltl'z4áL M€ítéte§em §z€fint §züt éges továbbj
kutatást fal}aütí}u ok, vi táznun k a m ego§{g eiltszerúb_b rn ldotatai §válasatasábaíI aoíiák
erdeköen, hogy minéI jobban fe]ellünk meg alaprendeltetesünknek.
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