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A csapatok hadtíp vonatkozású ikállkága {oAozásámA problinái a 10-as é,tekben a
mélyhadművelet elméletének kidolgozása folyamán merültek fel, és kiilönös élességgel
vetódtek fel a n4gy honvédó háboruban a hadsereg és front mozgó csoportok harc-
kocsi és gépesített hadtestek lovas,gépesített magasabbegységek és harckocsi hadsere-
gek széleskörű alkalmazásának kezdctével,' A mély hadmúvelet elméIetének és gyakor,
latának további evolúciója jelentósen bonyolíthatja a hadtápbiztosítás folyamatát.

Ezt igazol1a többek kózött az 1982-ben elfogadott és az USA hadseregben nap,
jainkban realizálódó ,,Iégiföldi hadmúvelet (ütköz€t)" koncepció. Ennek megfelelóen a
küiíöldi saltó any4gai alapján ítélve a főeróktól leszakadva tevékenykedó csapatok had,
tápbiztositásában nem kevés bonyolult probléma merüI fel. Közülük a legfontosabb a
magasabbegységek és egységek folyamatos anyagi ellátásának elérése. A probléma nem
u1, a hadügy fejlodesenek rninden fordulatával azonban az kiilönös eróvel kiélezódik.
Így pl. mig az elsó vilagháboruban (egy katonára számolva) naponta mintegy 6 kg, a
masodik világháboruban 20 kg különbözó any4gi eszközt használtak fel, addig a 70,es
években ezek a mutatók a külföldi sajtó adatai szerint még békében is elérték a 40 kg-ot,
a helyi háborukban ped! a 90 és ennél több kg-ot is.' Nyugati szakemberek áütása sze-
rint tíz év alatt (1970 és 1980 között) az USA hadsereg egy hadosztályának napi any4gi
szükséglete nyolcszorosá_ra, )00 tonnáról 4000 tonnára nótt.'

Az dnúlt bábaui íwibett a frclt mozgó csoportok - harckocsi hadsercgek - a tevé-
kenység önállósága problémái megoldásának érdekében kénytelenek voltak saját any4gi
készlcteket létrehozní, és az 1,C)44-1,C)4' években vívott támadó hadmúveletek többségé,
nek kezdetére ellátottsága elérte: lószerből a 0,2-0,3; gépkocsi benzinból a 4,0-),0;
gázolajbóI a 4,0-5,0; élelmiszetbőI a 20-10 javadalmazást.' Ez az egész lradmúvelet
folyamán guantd,ta a harckocsi hadseregek viszonyl4g tervszerű ellátását. Ezzel együtt,
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a tapasztalat is bizonyítja, azt 8yakran me8sértették azáltal, holy a hadsefes
ké§zletek 3r-50 százalékát a tábori lradsereg anyagt bázis raktáraiban tárolták, amely
cay-két vasútáIlomásoo hclyezkedett el és csak vasúton tudott áttclepülni. Mivel a vas-
utak helyreáütásával kapcsolatos munkák lassabban haladtak a támadás ütemétől, ezért
a tábori hadsereg any4gi bázisok a harctevókenység folyamán 400 500 km-re és még
nagyobb távolsfura is leszakadtal azoktól. A hadművelet nagy mélysége, a széthúzódó
köziekedési utak, valamint a Dagyszemú zsákmányolt gépkocsi csapatok álta]i alkalma,
zása fokozott üzemanyagíogyasztást vont m€a után. A légieró sietett §e8ítsé8re. Az
Odera megközclrte;i úrjain azonban nem .ikcrült rcU§.en bi7lo,íl]ni a7 üzemany€
m4guabbely,tgekhez es egységekhez idöben Löncnt kiszállitasár.

A fóeróktől leszakadva tevékenykedó csapatok folyamatos ellátásának értiekében a
frontparancsnokok igyekeztek nóvelni a grl iocrilem ,rzállítandó a }a1i kilzktaÉú, Amig az
1913-44. éyek hadmúve]etekben a harckocsi hadseregeknél az erre a célra szolgáló gép,
kocsik száma 326-440 közőtt ingadozott, addig az l94). évi hadműveletekben az már
eléíte a 486-776-ot Az önáIló gépkocsis záIlító zászlőaIlakhelyett 6)0 gépkocsival fen,
delkezó gépkocsiszáJlító ezrcdek rendszeresítettek.n Ez a szállitótéí részt vett ;z anyagi
eszközök tábori hadsereg any4gi alapokról és front rakúrakból való száütásában, vala-
mint a hadseregraktárak és más hadtápintézetek támadó m4gasabbegységek és egységek
mógötti áttelepítésében. A hadsercg készleteknek a csapatokhoz való közelítése lrozzá
járult ahhoz, hogy a csapat szállítóeszközöket bevonják az utánszállításba a hadsereg
tA1ozatban. Így pl. a 4. harckocsi hadseregnél (Visztula-Oderai hadmúvelet, 1945) a

lőszereknck a Mosztki Juzeíno körzetéból az Odera nyugati pontján fekvó hídfóre való
szá]Jitásfua a hadsereg magasabbcgysógeitól és egységeitól íelhaszoáltak több mint 170
gépkocsit.'

A lag hoxlű/í hóblrú tapa,ztLllaía szerint a mozgó csoportok magasabbegységei
hez és egységeihez íőképpen a hadseregek gépkocsijai sziűitották u any4gi eszkózöket,
Abban a front szállítóeszközeinek részvétele (a front rektárak kis száma és n4gy távol,
sága miatt) jelentékteleD volt. Így pl. a Visztula-Oderai hadműveletekben az t. gárda
harckocsi hadsercgekhez kiszállított ]184 tonna üzemanyagból a frontra csak.100 tonna
(12'rt) esett, a 4. hadsereg csapataihoz pedig a 2383 tonnából 572 tonnát (24 száza\ékot)
szállitottek ki.'

Mivel a Jégi szállítóeszközök száma jelentéktclcn volt, a mozgó csoportok részérc
általuk átdobott rakományok súlya arányl4g oem volt nagy. A Zumanszki-Botosani
hadmúvcletben (1944) pI. u 5. gfud,a harckocsi hadsereg magasabbegységeihez 1)
toní\^ gázolaiat szállítottak ki lé8úton.'

Kar.rzeri hadműtrhtahúrz a harctevékenység intenzitásának és méfetének nóvekedé
sével az ellenség védelmének mélységében a fóeróktól ieszakadva tevékenykedó csapa-
tokat összekötő földi közlekedési utak gyakrabban megszakadhatnak, v4gy elszigetelt
szakaszokká váJhatnak, mint az elmúlt háborúban. Ezért a Íolyamatos harctevékenység
megvívásához szükséges anyagi eszközök biztosításával kapcsolatos feladatok vegrehaj-
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lását nemcsak felemelt készletek létrehozása, hanem a légi szállitóeszközök széleskörú

,rlkirlmazása útján is lehet biztosítani. A hclyi haboruk ta}]asztalara azonban azt bizo

nyitja, hogy a izállító légieró tehetóségei rendkivüI alacsonyak. Az amerikai sajtó adatai

sieánt plicsak egy légimozgékonysQu dandár egynapi ,lnl4g! eszköz szükségletének

(ZD tonna) kj,zá'ÍÍiraÚ, o, ÜSA had,,éregben a vietnami hjbon] (t9)4-1o7J) tapaszla-

lat szerinl naponra ] 

' 
repülógep-iordulót kellcn megrenni. Az anyagr eszközök lmeri-

kai csapatokhoz való kiú íúsában a légi szá.llítási igazat arálya csak 2-] százalékot

tett ki.
A u}alati i,lhl b?rLl tiltncttlL szednt ahhoz, hogy a szükségletek időbeni kielégi

tesenek fokát nóvelni lehessen, csökkenteni kell a légi száütások volumenét, vagy

növelni kell a iégiszáütásokban résztvevó katonai száIltíIégieó repülógópeinek szá-

mát, Az USA és; NATO tObbi tagáüamának hadseregében a hadügy gyakoriaúnak és

etrnéletének fejlódésóben napjainkban megmutatkozik mindkettő tendencia- A külföldi

sajtó adatai szérint, pl, a ,,lé8l-földi hadmúvelet (ütközet)" kolcepció keretéhen rz el!en,

sóg védelmének mélységébin bármelyik manóvercsoport folytathat harctevékenységet,

Eizel együtt hangsúlyoáák, hogy 
" 

,"r.gtestek fóeróitól leszaka_dva.önáIló tevékenység

íolytotÍ!áho:. u 
".r"p"tok 

"lloriányu 
legalább dandár és legfeljebb hadtest legyen,"'

Annak korlátozása Áindenekelótt a csapatok megbizható any4gi ellátásának iehetósógé-

vel van összefüggésben,

Egyidejúle8-; NÁ70 timb had.urtpibot iritnyt vettek a katonai száIlító légieró foko-

zott fe"ksztéséri. A hangsúly elsósorBan az SZ,j H nehéz-repülógépeken van, A légi

száIlitási tqazat segítségcvcl az USA katonai parancsnoks{a, a küIföldi sajtó éItesülése

szerint, m'4gát az 
-anyali 

biztosítás rendszerét kívánja egyszerúsíteni, kevésbé terjedel-

messé és operatívabLá tenni," Ezen probléma megol,iása fó célkit,'izéseinek nyugaton

négts csak^a c,raPattlk l)1ldtipll dtklújú iilállíúgáxak J'oAlzá:át tartják. Mindenekelótt a

-r!"sabbegyrégek és egységek elóljáró gépkocsijaival és any4gi ké§zleteivel való meg,

"rOiitéré.óiuarisra, 
Aiadoit mOdszer léhétővé teszi a csapatok ellátásának megoldását

anéIhil, hogy a hadtápot nehezebbé kellcne tenni. A csapatkészletekkel egyűtt czen

készletek m7rtékének garantálnia kell a csapatok folyamatos any€i biztosítását a fó-

eróktól lcszakadva való ténykedés egész ideje alatt,

Ez a módszer nem újkeletú. A szovjet csapatok még az elmúlt háboru éveiben

a.lkalmazták azt. A Visztula-Oderai hadműveletbeo pl, csak a 2, gárda harckocsilradse

re8 üzemanyag tanalékainak áttelepítésére a 76, gépkocsi szállítóezredet, e 22c). öníűő
gelkocsisrailió századot és a 28i. önál]ó üzemanyag szállító sakasn, jelölték ki.''
ilgyunnkkor ahosy azt a tapasztalat is bizonyítja - a harci egységeknél a készletek és a

gé§kocsik számának a növelése elkerülhetetlenül nehezebbé tette a hadtápot, csökken,

ieite a csapatok manóverezó képességet. és nem felelt meg ir magő ütemu tevékenység

folytatása követelményeinek. Napjainkban ez a problema meg bonyolultabbá válik,

mivel korszerű hadmúveletekben i csapatokkal való manóver a harci eró egyik alkotó-

részévé válik. Légi - földi hadművelet (ütkózet) íolytatásakor pl,, ahogy azt a küIfOldi

sajtó is megegy"zi, az egységekkel való manóver hatékonyságánál és jelentósé8énél

foguu n.- Áuiád .l azoL'túr.rejétól.'r Ezért a fóeróktól leszakadva tevékenykedó csa,

L) Mi]itary Rcv]eí,, ]98.1. N, 2 P, 2-1ó,
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patok folyamatos any4g1 biztosítá§ának feladatát véIeményünk szerint komplexen kell
megoldani, mind a szükséges idóben történó utánszáütásának, mind azok gépkocsikkai
és megfeleló anyagi készletekkel való megerósítésének útján.

Nem kevésbé bonyolult problémákkal ta.láIkozhatunk a cvp.tt\A kdzúti hiztüitáú-
tlzl kapcsolatosan is, Ezek mindenekelótt annak következtében keletkeznek, hogy az
elól tevékenykedó magasabbegységek leszakadnak afőerőktő\, és az ellenség íolyamato,
san támadásokat intéz a kózlekedési utak ellen,

Az clmúlt háboru éveiben a mozgó csoportok közúti biztositá§ával kapcsolatos
nehézségek íóképpen a katonai gépkocsiutak (KGU) n€y kiteriedésével, t ovábbá azzal
áJltak összefiiggésben, hogy több harckocsi-hadsereg nem fende]kezett erókkel és esz,
közökkel az utak karbantartására. A 3. gárda harckocsi-hadsereg KGU,jának hossza pl,
a Proszkurov-Csernovci hadmúvelet befejező izakuzhban 619 km, az 1, sz. gárda harc
kocsi-hadseregé pedig a Visztula-Oderai hadmúveletben ó60 és 300 km volt, ''

A na3y hoovédó háborrr tapasztalata zztbizonyitja, hogy a nozgó c.ropottol badtá.P-
biztolítáv nem míndig feleit meg a magas útemü halctevéken}segek követelményeinek,
A tábori hadsereg any4gi bázisok nem voltak eléggé mozgékonyak, és ezért a hadműve-
let folyamán nem bírtak a csapatok mógött idóbeo áttelepülni, aminek következtében
hirtelen megnótt az utánszállitási távolság, Azonkívül a lradseregkészleteknek többsége
a vasútállomások körzeteiben - nem pedig a csapatok közclében a föIdön - helyezke-
dett el, Mindez zavarta a csapatok tervszé.ű e[áiását. A Frontparancsnokok azonban
ilyen viszonyok kózött is a harckocsihadseregek hatékony ellátásának módjait keresték,
Igy pl. a 3. gárdahatckocsihadsereg m4gasabbegységeinek folyamatos any4gi biztosítá-
sának érdekében a Proszkuzov-Csernovci hadmúveletben a hadsereg előretolt (tüzér,
ilzemanyag és élelmiszer) raktár részlegei csak 1) nap alatt) 1944. március 6. és 21,
közótt) háromszor közelítettek a csapatokhoz és bóntakoztak szét a földön.|l

NaPjaillzbax, aAárcral a núltkm, az ellenség védelmének mélységében tevékeny-
kedó csapatok hadtápbizto§ításának szempontjából o4gy jelentóséggel Iesz az, hogy
azok milyen távolságra szakadnak le a íőeróktól, Az elmúlt háboóban az nem haladta
meg a 100 km,t (ráblázat), A nyugati szakemberek hajlamosak ezt az éftéket kofszeű
hadmúveletben is változadannak tekinteni.l( Úgy gondolják azonban, hogy ebben az
esetben is felmerül egy sor, mindenekelőtt az ltánszá)Jitási, utak órzésével kapcsolatos
nehézségek,

,l

A harckoc:i- hatl:aege lz h.rzaleaűsa az aszfepnrmcnieAtíl
a aLg b"núdtí haboru ,g,, hadlttuacl,teib.n

Hadművelete Harckocsihadseres Ieszakadts u
öfn-ektől, km

Belgorod-Harkovi (1943. ang.) 1. HK HDS, ). g. HK HDS 35-40
Ki]'evi (1943. okt.-nov.) 3. 8. HK HDS Ir-20
Umanszk-Botosani (1944, 2. HK HDS, 5. g. HK HDS 1,r-ao

mlárc.-ápr.) 6. HK HDS

'a A Honv, Min, Kózp, Levéltárlr í]07, op,44ó7, d.16, l,]40,
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' Villlary R,liew lo84, No, . - P,2-]O,
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Hadmúvelete Harckocsi-hadscreg leszakadás az

öfn-ektól. km

]0-60Lvov-Szandomiefzi (1944. 3. 8. HK HDS
júl-aug )

Jassi-Kisinyovi (1944. ^ng.) 6. HK HDS
Visztula-Oderai (t!4), 1. és 2, g. HK HDS

jan,_febr.) 
i.*-],jffr'

Pr,ígai (194r, máju§) 3, g, HK HDS,
4. g, HK HDS

80-100

A harctevékenységek, külónösen az ellenség védelmének mélységében folyó harc-
tevékeoységek dinamikus jellegének és az összeftiggó arcvonal hiányának következté,
ben a csapatok közúti biztosítását az esetek többségében a :zállínhlzhlpoÉ u elmúIt
háborúban széles körben a]kalmazott Éírré.u utján kellnrgaltlalli A közúti csapatokból -
élosztagok fotmit1ában - ideiglenes alakulatokat hoztak létre és azok feladata az eióI
tevékenykedó magasabbegységek és egységek közúti biztosítása vo]t. Ezeknek az oszta,
goknak az álIománya küIönbözó volt, mivel a harckocsi-hadseregek nem azonos számu
kózúti csapattal rendelkeztek. A Visztula-Oderai hadmúveletben pl. az 1. gárda harcko-
csihadseregnél az élosztag;ba két forgalomszabályoz1 szakasz (62 {ő), egy közúti sza:

kasz (za íő), egy hídépitő százú (lo fő) és egy őrszakasz (30 fó) tartozott," Korszerú
hadműveletekben az tlyen osztagokba a harci (harckocsi, gópesített lövész Légvédelmi
stb.) alegységeket is be kell osztani. A száűtóoszlopok kísérése lebetóvé teszi azok élet-
képességének és a folyamatos elórenyomulás bizto§ítását.

Nem kevésbé bonyolult problémák fordultak eIő a cJapallk egélaégiigi biznl:háyj-
a* te\iIetén is. Ezeknek lényege a n4gy honvédő háború éveiben a seregtestek fóerói

tól leszakadva tevókcnykedó, a gyógyító-kiüító rendszabályok folyamatos és idóben
történó végrehajtásának az elérése a sebesüItek mielőbbi szakorvosi segélyben való
részesítésének céljából.

Az eimúlt háboru hadműveleteiben ezeket a kérdéseket a mozgó csopoftok front
egészségügyi etóivel és eszközeivel való megerósítésének útján oldották meg, mivel
azokból a harckocsi,hadseregeknél hiány mutatkozott. A mozgó csapatokhoz beosztott
egészségügyi erőknek és eszközöknek biztosítaniuk kellett azok folyamatos szétbonta-
kozását az egész hadmúvelet folyamán, A cél az volt, hogy a csapatoktól 20-50 km
távolságra álljon rendelkezésre egy tábori mozgó sebészeti kórház (TMSK), egy
könoyú sebesült kórház (KSK) részleg, egy tábort íertőző kórház (TMFK) részleg, és a
következó 60-80 km,re szétbontakoztassák a következó TMSK-at, valamint a többi
kórház második részlegeit.'o

A megerósító egészségügyi eszközöket a mozgó csoportoknál rendszerint ,a had-
műveleteket beíejezó szakaszaibaa vették igénybe, a sebesülteket és betegeket a harcte,
vékenységek e.lsó napjaiban pedig az összfe5lwernemi hadseregek gyógyintézeteibe szál-
]ították hátra. A proszkurov,csernovci hadművelet elókészítésekor és kezdetén a 3.

gárda harckocsi,hadsereg egységeitól pl. a ó0. hadsereg kórházaiba, majd a folyamatosao

17 Honv. Min, Közp, tcvéltárr, t299, op.3r0416, d,1,, 1,110,
13 Honv, Min. Kó?P, Levéltár f,229, oP,20)4j, d,7.,1,6J.
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§zelbontakozó sdjat hadsereg kórh;izakba történt a hátraszállítás. A Visztula-Otierai
Iradmüveletben az 1. gfuda harckocsihadsereg parancsnoksfuának (l. Belorusz Front)
clőkták alt, hogy a hadművclet kezdetón sajáiegészségügyi iitézete)t ne bontakoztassa
tzét..,a hátraszalJrtas pedrg a fronr es az ösrrf.gyue.n.Ái iád..regek kórházaiba irányul
jon,

Korszerű hadmúveletekben, mivel a földi közlekedés az esetek többségében meg-
vakadhat, az egészségügyi intézetek az clól tevékenykcdó csapatok érdekébin való fJ,
használása nehézsógekbe ütközhet, Ezert a szomizcdokkal 

'szoros 
kapcsolatot nerD

tartó, elól tevékenykedó csoportoknak olyan szamú gyógyintózetteJ kell iendelkezniök,
ami lehetóve.lenné azok.cgeszsegügyi biztosításávaltapisolatosao valamennyi feladat
:ikeres megoldásat az adott riszonyok közört.

. A nagy honvédó háboru tapasztalata szerint a sebesültek egy részét hátraszállíthat
ják.a §efegte§tek kóÁázuba az üresen visszatéró repülógépek,"n4gy részük azonban a
földi közlekedós hiáoyának következtében a csapatoi hútevékenyiégének kórzetében
marad_ A,magasabbegységek mögötti áthelyezé;űkhöz meghatárózot't számú speciális
száütóeszközre van szükség, amelyeLet korábban a hadmúvelet tervezésének és elóké-
sziresenek foly;mán kell elóiunyozni. Ha ilyen szállítóeszközök hiányoznak, akkor ki
kell haszna]ni minden rendelkeicsre álló leÉetóséget, beleértve a harijármúveket és a
helyi szállítóeszközöket is, Kivételes esetekben a sebesülteket és betegeket az egyes
harci alegységekból létrelrozott helyórségekben kell iderglenesen kórház]ban elhelyázni,

A 
"csapatok 

hadtáp vonatkozású önállósága nagymértékben a badtáplíl 1,r uzlaztih
rug1: fallú llttlelpeslgítől fag. Az elmúlt hábo;úba;'a mozgó csapatok hacltápobjektu-
mai részére a fó veszélyt az ellenség szétvert egységeinek, ciapatainak mógöties terüle
tén maradt maradványai jelentették. Azok gyakran iendelkezt& nemcsak lávészfegyver,
rel, hanem nehéz harci technikával is-_ A tsedintói délnyugatra bekedtett oémet csopor-
tosltá§ Pl. 1945,.aPrills 2o-án megprobált kitö_lni a bekeűtésból, átv€ta a 3,8árda Éaíc
kocsJ hadsereg katonai gépkocsiutjar Barut É, körzetében. Az elleiség ezen közetbe
valo kijutása nemcsak az átmend Íorgalmat szakította meg a KGU-on,'hanem a hadse-
reg tüzérraktáf, a TMSK, az önálló gépkocsiszállitó ezreá elfoglalásával is fenyegetett.

A Visztula-Oderai hadművelet íolyamán az 1. gárda harckocsi-hadsereg hadt{p,
egységei kénytelenek voltak elkeseredett harcokat vívni az utakért. Ezzel kapc'solatosin
már akkor megmutetkozott azok harci lchetóségei növelésének tendenciája olyképpen,
bogy a hadtáperőket és eszközöket a harci egyiegek normának mcsfeleíoen szerelték
fel. A 4, qárda harckocsi-hadsereg törzsn"t aTrrdÜp 194r. május 6-Ű. közötti munká-
jára vonatkozo jelentese pl. hangsúlyozta, iogy mivel az elórenyomuló hadtápegységek
e5 jnlezetek n€y távolsagr, keniltek a hadseregek vonalaitól, iokot o\yan fegyíérzíttel
fI] .llr,"jr.T.l 

" ]llrc! 
egysegeket, A kórházaÉ, taktárak,vont^t6 sziü;dok,Ó;á]]6 javi.

tó-helyreálllto zászlóaljak személyi áIJományának rendelkeznie kell puskákkal, golyó'szó
rókkal. panceltörö eszközökkel és lehetóség szerint DSK géppusl,ikkal.'' rzenkivril a
jelentés megallapitotta azt, hogy az ellensóg védelménet Útyiegel.n töfténó tényke-
dcskor a harckocsi m4gasabbegysegek és seiegtestek hadtápegyságeinek készen keli áJl,
niok arra, hogy bármikor szétbontakozzan^k és tu..ba telPnJl,

|'H.-v Mir, Kö7p, Ieveli.B, opJ<04l/s/. J,l,, l,]lr,
'] Honr, Min, Kol!,, L\cl.Jlr. l,.,t, op o-.u. J._4,. ],2 j



Külföldi szakernberek véleménye szerint korszerű hadmúveietekben a hadtáp éLet

képességéoek problémája még jobban kiélezódik. A tapőzt^lat 
^zt 

bizonyítja, hogy azt
kétféleképpen lehet megold,ani. Elií.uar harci (gépesiten lövész, harckocsi, légvédclmi,
rcpüló-) alcgységek hadtápállományába történó beosztásának útján, a harctevékenység
egész idejére, vagy csak egyes feladatok megoldásakor. Ezt a mód§zert széle§ körúen
alkalmazták a nagy honvédó háboru éveiben, A Belorussziai hadmúveletben (194r) pl.
a 4. gárda harckocsi hadsereg gépkocsiszíűtó zászIóallulak és gépkocsi száütó ezredé-
nek órzésére és védelmére pi, páncélozott száIlítójármúveket, páncélautókat, sót mé8
harckocsi-alegységckct is jelöltek ki.'

Miylltzot - m4gának a hadtápegységek és -alegységek szervezeti felépítésének,
azok technikai felszerelésének eló kcll irányoznia az ellenség megscmmisítésével kapcso-
latos feladatok végrehajtásának lehetóségét. Ehhez arra van szükség, hogy az anyagi esz-

közök szállítására és az egészségügyi kiürítésre szolgáló gépkocsik legyenek ellátva
védőpáncéllal, továbbá megfeleló fegyverzettel. A hadtápalegységek ilyen felszerelése
lelretóvé teszi azok számára pl, az anyagi eszközök utánszállítása, v4gy más feladatok
végrehajtása folyamán a menetvonalakon, v4gy az elhelyezési körletek közelében talál-

ható ellenség megsemmisítését. A probléma megoldásának egyes elemei néhány kül,
íöldi lradseregbeo kiaiakuló formában vannak, Az USA badseregben pl. napjainkban
fejlesztették ki és próbálják ki a péncélozott územany€ tóltógépkocsikat, a páncélozott
sebesült szállító gépkocsikat, a mozgó kórházakat páncéllemezelemekkel stb,

Emellett a hadtáp életképessége ellenség csapásai elleni növelésének céIjábói a had-
tápegységeket és intézeteket a csapatok oltalmazása alatt kell elhelyezni. Részükre a

lebiztonságosabb elórevonási menetvonalakat kell kijelölni, az elhelyezési körleteket
pcdig be keli rendezni műszaki vonatkozásban. A nagy pontossfuú fegyverek hadtáp,
objektumok e]leni hatása csökkentésének céljából céIszerú széieskörűen alkalmazni a

szögvisszaveróket, hóimitátorokat, kódgycrtyákat, kézi ködgránátokat és más technikai
eszközöket.

A ki)zlr*r.Iii ktlh !,r a glphlclit,lzlr4ltlA tacgbízhatrí tlédehn!ru és iírzlsítu az utak veszé-
lyeztetett szakaszaifa ajánlatos mozgó osztagokat elórevonni, az álló harcbiztosítást és a
járórözést megszenlezni, N4gyon fontos rendszabály lesz az utak és a terep feldedtése,
az ellenség váratlan támadása idóben történó megakadályozásának, a haladási irány
veszélyeztctctt szakaszok mcgkerülése céIjábóI való megváltoztatásának érdekében.

Az idóhiány, a hadtáperók és eszközök korlátozottsága élesen veti íel a ktizpatttosí-

tis i,r drcntrdizálás t,iszoryinak kó,dlit a hadíállezetilAa|. Az elmúlt éveiben ezt a problé,
mát operatív csoportok kijelölésc útján oldották meg. Azok hadtápvezetésével kapcso-
Iatos tevékenységében egyesítették mind a központosítás (mivel azok rcalizálták a had,
tápbiztosítás cgysógcs clgondolását); mind a decentraLizálás (az dondolás megvalósi
tása az idó és a helyzet konkrét viszollyai között töltént) elemeit. Az 1. Belorusz liront,
nál pl. a mozgó csoportok hadtápbiztosíúsának irányítására, a front hadtápfőnök intéz,
kedésére megalakitották a front operativ csopoftot, éIén a front hadtáp törzsfőnökkel,"
A Belorusz Frontnál az elórevetett egységek ellátására, az ellátottság mindennapi elle,
nőrzésére és az elófordulható hiányossfuok gyors meg§züntetó§ére ugyancsak hadtáp
operatív csoportokat hoztak léüe.']

tr' Honv. Mln, Kórp, Levóltára, f,32Á. óP.47ró, d.I24., 1.272.
]' Honv, Min. Közp, Levéltári, t.2)]., oP.2342., d.lj8,, 1,670,
]j u, a, l2,i1,. op,2618., d,.4., 1,29],



A csapatok támadása ütemének növekedésével íelmerül a szükségessege a vezetési
pontok gyakoribb áttelepítésének, ami jelentős kiharással van a vezetőszervek munkájá-

nak módszereire és más rendszabályok foganatosítására, a feladatok végrehajtókhoz
való eljuttatásának mődlaira, uol< végrehajtlsának e]Ienórzésére.

A történelmi tapőztalatok és a hadügy fejlődésének perspektívái tehlLt azt btzo-
nyítják, hogy a csapatok hadtípvonatkozású önállósága fokozásának problémá állan-

dóan élezódnek. Azoknak többsége új tartalomra tesz szert és szüksége§§é teszi a

megoldás újszerú megközelítését a múlt tapasztalatainak és a csapatok (erók) szervezeti
felépítésében és fegyverzetében végbement változások figelernbevételével. A problé-
mák korszerű felvetése, azok rca]izílisa ítjainak és módlainak keresése hozzájárul a csa-

patok hadmúvelet alatti hadtápbiztosítása elméletének és gyakorlatának továbbfejleszté,
séhez, a Szovjetunió fegyveres erói hadtápja harckészültségének növeléséhez,
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