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Egy átfogó, csapatot érintő szervezet
változásnál és technikai váltásnál tehát törvényszerüek 
a változások a hadtáp vonatkozásában is. A szervezet, 
mint emlitettem, forma és a kifejtett tényezők napjaink
ban követelik a régi, immár 15 éve létrehozott és akkor 
is csak tökéletesitett formák ujjal való felváltását. 

3./ A meglévő korrigált szervezetek kor
látainak elemzése, birálata. 

A fentiekben a hadügyi forradalom.általá
nos tendenciái alapján kifejtett ellentmondás a kiélező
dés időszakában konkrét, felismerhető megnyilvánulási 
formákban jelentkezik, ezek szolgáltatják a közvetlen, 
alapvető inditékokat, hogy az anyagi biztositás, de az 
egyéb biztositási ágak területén is uj szervezeteket ala
kiteunk ki. A következőkben megkisérlem felsorolni és 
jellemezni ~zeket a közvetlen okokat. 

A./ Az anyagi biztositás dialektikusan 
összefüggő két oldala, a szállítás és az anyagkezelés 
/:tárolás:/ jelenlee szervezetileg el van váiasztva. 

okoz, 
tékony 

Ez a tény feszültséget csak attól kezdve 
amióta az uj harci-technikai eszközök és ezek ha
alkalmazására irányuló uj·harceljárások megkövete-

lik a hadtáptól a szükséges mozgékonyságot. A csapatok 
szüntelen tevékenysége érdekében, hogy az anyagi bizto
sítás hatékonysága minél magasabb, folyamata minél rövi
debb idejü legyen, az alapvető tárolóeszközzé a tehergép
kocsi vált. A ezállitó jármüvek müszaki adottságaik-
nál fogva egy átlagos harcnapon elvileg jóval nagyobb 
távolságot képesek megtenni; mint a támadás napi üteme, 
vagy mint a forduló távolság. Ezért a gépkocsik nem csak 
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mint szállitó járrnüvek, hanem mint a tárolás eszközei 
/1 mint"mozgó rakt&ri állvány, konténer, 0 stb. :/ mint a 
munka eszközei/: javitás, regenerálás, töltés:/, 
mint e hadtáp alegys6flek megóvást\nak eszközei vannak ki

használva. 

Az anyagi biztosítás tárgyalt lényegéből 

kiindulva azonban meg kell állapitani, hogy a két, söt 
több oldelu rendeltetésen belül e szállitás ez elsődle-
5es. A gépjármüveken való tárolás, anyagkezelés ugy
szólvén szállitás közben valósul meg, hiszen ez anyagok 
átfutási ideje általában igen rövid. 

Miután igy e szállitás és a~ anyagkeze
lés, tárolás egysége nyilvánvaló, fes~ültséget okoz, 
hogy más szervezetek keretébe tartozik e tárolást és 
e mozgékonyságot biztosi tó eszköz -és máséba /:csak lát
szólag,/ maga a tartalom, az anyag. 

Az ezzel kapcsolatban jelentkező , bár 
még nem teljesen kiélezett konfliktusok
nak jelenleg is tenui vagyunk. Például a 
külön szervezett gépkocsi szállitó és rak
tár alegységek szükségszerüen együttes 
tevékenységéből függelmi ellentétek fakad
nak; a külön választottság miatt nem le
het elég szervezett az anyagátadó ponton 
folyó munka; a kissé megc·sontosodott szer
vezeti kötelékek immár több mint 15 éve 
akadályozzák, gáncsolják az egyik legkor
szerübb utánszállitási módszer, a ~épkocsi 
csere érvényesülését. Mindezek elaő látás
ra e szervezetek átalakitásának, összevo
násának szükségességét igazolják. 

B./ A különböző anya5i biztositási tagoza
tokra jelenleg szervezett kötelékeken belül és azok kö
zött jelentős rendszerjelle5ü korlátok mutatkoznak • 

Ezek pontos felfedése érdekében szükaéges-
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nek látom modellben kifejezni a - belső ellentmondáso
kat legjobban tükröző - hadosztály anyagi biztositási 
alegységek alárendeltségi viszonyait; 

.------L---, 
FEG?VERNEMI 

P'ÖNÖKöK 

PK. 

·'l&-~~~~1 HTPH • 

HTP. SZOLG, ÁGAK 

MÜKÖDÖ HO. 
HTP. 

1 ÖSSZEOLVAD,/ 

SZÁLL. z. 

Függelmi alá
rendelés 

~ Szakmai alárende
lés 

Egy másik modell a <:sapathadtáp anyagi 
biz'tlositási taf;ozatai között lévő ellt,rtmondásokat ábrá..; • 
zolja, 
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AZ EGYES ELLATASI SZAKASZOK FUNKCIONÁLIS RÉSZLEGEINEK 
KAPCSOLATÁBAN JELENTKEZŐ ELLENTMONDÁSOK 
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- Az ezred és zászlóalj tagozat
ban a legujabb állomanytáblák 
adatait ábrázoltam. 
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Z. EL.LÓ. SZ. 

E, = egyéb anyag szál
lító alegység. 

O = következetlenségek 
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A sémákat vizsgálva az alábbi megállapodá

sokat tehetjük: 

- Nem határozott és egyértelmü az egyes 
anyagi biztositó alegységek függelmi alárendeltsége, de 

szakmai vezetése sem. 

- A jelenleg széttagolt hadtáp egységek 
és alegységek folé a parancsnok és helyettesei részéről 
a politikai munka irányitása, a harckészültség fenntar
tása, a technikai biztositás, a kiképzést vezető tevé
kenység áttételesen, a hadtáp törzsön keresztül kerül 
megvalósitásra és ez feladatait mérhetetlenül megnöveli. 

- Felüről lefelé az egyes ellátási szaka
szokat vizsgálva az alsóbb tagozatokon nem találhatók 
meg az azonos rendeltetésü partnerek, igy az egyes hadtáp 
alegységek tevékenysége különböző ellátási szakaszokon 
zárul le, különböző csatornákon más-más a végpont, ami a 
vezetés és müködés szempontjából szükséges ritmus hiányá
hoz vezet. 

- A funkcionális kapcsolatokat jelző nyi
lak nem egyirányuak, egymásbafolynak, gyakorta visszaka
nyarodnak, ami az egyes szervezetekben, különösen az ez
red ellátó században jelentkező szervezési következetlen
ségeket bizonyitja. 

C./ A jelenlegi szervezetek már nem képe
sek ellátni a csapatok minőségi és mennyiségi tekintetben 
megnövekedett szükségleteinek biztositásával kapcsolatos 
valamenny1 feladatot. 

A képesség hiánya az alábbi területeken 
jelentkezik: 

- Néhány t.erületen objektive nincs meg a 
szükséges kapacitás a harc által támasztott követelmé-
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nyek kielégitésére1 

Számos szervezetben elégtelen a szállitó
tér, igya gyakorlati követelmények miatt 
az alegységek mozgékonyságára károsan ki
ható szükség megoldások/: pótkocsik:/ 
vagy szervezetileg következetlen jelensé
gek mutatkoznak. 

- Egyes feladatok végrehajtására teljesen 
hiányoznak a funkcionális elemek. A csapathadtápban je
lentkezik pl. a zsákmánygyüjtés feladata, erre azonban 
alegység nincs. Hasonlóképpen még keret sem biztosított 
a katonai kereskedelmi kiszolgálás végrehajtására, az 
elesettek temetésónek szervezésére. Hiányoznak olyan 
alapvető alegységek, mint vegyi-sugárfelderitő,· vagy tüz
oltó alegység, melyekre a lrnrszerü hadtápban feltétlenül 
szükség van. 

- A régi szervezetek nem képesek befogad
ni az uj hadtáp-technikai eszközök jelentős részét. A 
speciális gépkocsik, töltőberendezések, tábori ésőveze
tékelemek, rakodó eszközök részéro nem elegendő csupán 
telephelyi férőhelyet biztositanl, azok részére egy da
rabig lehetőség van az adott kötelékbe való beilleszke
désre, de egyre tömegesebb megjelenésük strukturális 
átrendezést igényel. 

Nehéz a jelenlegi szervezeteknél eldönte
ni, hogy ki legyen a rakodó eszközök gaz
dája, hiszen szállitó - anyagmozgató-, 
illetve raktározó funkciójuk egyenértékü 
általános munkagépi funkciójukkal. A kis 
teljesitményü belső kiszolgálásra alkal
mas csővezetékek /:töltősorok:/ helye nem 
tisztázható a jelenlegi szervezetben, mert 
egyaránt szállitó eszköz és raktári beren
dezés. Az élelmezési anyagok szállitására 
konstruált szakgépkocsik szervezeti helyé
nek eldöntésénél hasonló problémák merül
nek fel, és sokasodnak a hasonló jellegü 
döntésre váró kérdések az ujabb sajátos 
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felépitménnyel rendelkező ezakgépkocsik, 
szaktechnikei eszközök megjelenésével. 

Különösen élesen jelentkezett.ez a problé
ma a zászlóaljak /1 osztályok 1/ ellátó szakaszainál, ahol 
az utánfutó jellegü hadtáp technikai eszközök sok esetben 
meghatározzák a sz.álli tó gépj ármüvek számát is. Az üzem
anyag töltőeszköz megjelenése például a zászlóalj badtáp
ban egy külön uj alegység létrehozását követelte mag. 

D./ Nem tartható fenn tovább az anyagi 
biztoeitás területén belül gyakorlatilag meglévő erőtel
jes ágazati elkülönülés. 

Az anyagfajták, az an;y-agért felelős sze
mélyek és anyag áramlási utak különállása rendkivül nagy 
merevséget kölcsönöz az utánezállitási folyamatnak. Ez az 
elv-álasztás nem csupán béke, hanem háborus viszonylatban 
is gazdaságtalan, nem biztositja a vegyes málházás lehe
tőségeit, az anyagi biztositáei igények komplex kielégi
tését. 

Az utóbbi években számos forumon vetődött 
fel a hadtápbiztoeitáe területén müködő, egymástól szer
vezetileg és vezetésileg különválasztott ellátási és 
szolgálati ágak központi irányitáe elá helyezése, contra• 
lizációja. A kérdés mai napig is eldöntetlen, a döntés 
tudományos megalapozása még hátra van. A hadtáp biztosi
tás vezetésének egységét, a hadtápbiztoeitáe hatékonyságá
nak növelését azonban nem oldja meg, ha ceupán·a jelen
leg meglévő ellátási ágazatok irányitását vonják közöe
hatáekörbe. Csak az ellátási ágak bizonyos foku integ
rációja, merev különállásuk megszüntetése adja a problé11U! 
következetes megoldását. 
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A JL', :,leg meglévő i1gazati elkülönülés 

mind az anyagi, mind l' technikt:1i biztosltás terület~n 

la állandó átfedéseket - redményez, ugyanakkor krónikus

sá vli.11k a relattv Ka1ir,.·.~ 4cfi.s hi8ny. Nem biztositható 

s száli"itó eszközökbó.1 (~~ ,_·.1koG6 eszközökből a közpon

ti tartalék képzés, mert :,:, ágazati igények azt szétda

rabolják„ Az ágo.zatonként u2-a'.citott és fejlesztett 11 e 

raktárak szervezete 'jelen Léc, ::1/Jrtékben és szükségtele-

nül eltér egymástól" /:2o.:/ Csabai Károly ezds. 

Ezt a helyzete', ,, ,rható ellenségeink is 
vizsgálat tárgy :iv ú tették„ Ce llentani 
vörgy. és ~odoli ulez. él08 bir~lat alá 
ve~zj :, '/·,··:.::,,~-~-..,, ,,~_~lz.r.:.ti alapon fel
épül6 r.:(·rv~~~tc~ úu ezzel kapcsolatos 
al1J'éi8 szerinti elkt.ilönitést„ A fejlesztés 
elvei szerintük 11 A'l, egész szervezet át
alakitás, a főleg ~-""'' szerinti tipus
r61 a funkció szcrintJ \'af;;,, horizontális 
tipus:·3." /:21.:/ -

E./ A csar..:1thadtáp megóvósó.nak megnöveke

dett szerepe megköveteli az i'::r~és-véde lem tt-~rliletén a 

központosi tott vezetést és a i1_:.L~_·cüszati együttm~iködést, 

továbbá a hadtáp aleg:,sé5ek ko:o:c:,erü fegyverzettel való 

felszerelését. 

A hadtáp alec~·!.~gek, z;z általuk terepen 
létesi tett elemek a csapathadt,,;, bár,selyik szintjén 

- éppen az összfegyvernemi harc , l.őbb kifejtett jellem

zőinek hatására - az ellenség te:":ezett, va~:; •:t~ t;lc·,'7"' 

t,madéai objektumaivA, céljaiv~ v :tak. A pLmcelozo~~ 

technikával tevékenykedó harcfeldc·:·;. tö j/,rbrők, osztagok 

2o. = Dr Csabai Ka.roly: id. cikk. b3. old • 

21. = Cellentani - Dodoli: Hadosztályhadtáp háboruban. 
Kéziratos forditás a Rivista Mllitare 1970. 1. 
azó.mttból. Hadtudományi könyvt&r. 
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tevékenysei,.uk során a kisebb erejü hadtáp alegysét;eket 

nem kerülik meg, mert ezzel idöt vesztenek; az előreve

tett a legysé 1:e k részére kifejezetten megjelö 1 t harcfe 1-

adat lehet az utiu1szállitám. iriinyok birtokbavétele: had

táp alegyaégek megsemmisítése; a széles és nem egybe

függő arcvonalon folyó tevékenység lehetővé teszi az 

ellenség visszamacadt, de harcképes alegységeinek inten

ziv tevékenységót a hudt&p területen ; az ellenséges 

légierő kiskötelékei., 1;eppárjai a hadtáp oszlopokat vi

szonylag alacsony ve,,cteaégi kockázattal támadhatják. 

A hadtáp őrzése - védelme - oltalmazása 

azonban egyben t,z egész cuapat harcbiz tasi tósának ré

szét is képezi. Ha a mélysieben tevékenykedő ellenséges 

felderítő alegysér,;ek, előrevetett osztagok, vagy szét

vert kötelékek visszamaradt részei nem találkoznak egy 

megfelelő sürüsóeii elhnritóssal, a harc szempontjából 

a hadtópnól jel<tntösebb kötelékeket, pl. rakéta alegy

aégeke·t, törzseket, tüzér és légvédelmi tüzér ütegeket 

is veszólyeztethetnek. Ez mindinkóbb szükségessé teszi 

a csapat egész harcfeladota szempontj/iból a hadtúp örzé
se, védelme hatúkonyságén.ak fokozósi,t. 

E!zelmek a követelményeknek a jelenlegi 

szervezetek még távolról sem felelnek meg, Alkalmatlan

ságukat a következők fejezik ki legjobban: 

- az elháritás megozervezését, a védelmi 

harc vezetését nem szervezet.tszerü alegysé11perencsno

kok, hanem ideielenesen összehozott "harci" kötelékek 

megbizott vezetői, egyiittmüködő méretben pedig a más 

felelősséggel rendelkező PK HTPH /: hadtáp törzs :/ 
végzi; 

- az ugynevezett "harci" kötelékek laza 

állomé.nyuak,különböző alegységekből kerülnek összeszer-
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vezésre, ezért más személy szervezi a védelmi tevókeny
séget, ismét más a szakjellegü ellátási feladatokat, a 

kettő között gyakorta nincs összhang; 

- a különböző szervezetek nem egységes 
felépitésüek, az őrzés-védelem megszervezésében gyakran 
egyes személyek feladatának meghatározására kell szorit
kozni, nehéz sz egy objek~umben tevékenykedőket slegy
ségbe szervezni; 

- egyes alegységek /1 raktár, sütöde, 
stb. 1/ szervezetében még mindig sok az"intézeti" jel
leg, hiányzik a szervezettszerü alegységekre tagozódás, 
ezért nincsenek meg ez alapvető gyalogsági fegyverzeti 
eszközök /1 golyószóró, kézigránát, páncél-gránátvető, . ' 

páncéltörő puska, kummulativ harckocsi elleni kézigrá
n"át, infratecbnikai eszközök, stb .1/ szervezeti, raj, 
szakasz keretbehelyezésének lehetőségei; 

~ a jelenlegi alegységek /1 éppen a fen• 
tiekből kifolyólag 1/ teljesen nélkülőzik·a minimális 
védelmi hatékonysághoz ma már feltétlenül szükséges 
fegyverzetet, müszski - vegyvédelmi anyagokat, légvé
delmi eszközöket, illetve /1 hadosztály hadtáp viszon;y
latban 1/ a szakalegységeket. 

F./-A.J;.,sdtápvezetés ma a következő terü
leteken valósul meg1 

- a parancsnok elhatározásának kialaki
tásában való részvétel, az összfegyvernemi törzs el-

• látása javaslatokkal, információkkal; 

- az alárendelt csapatok, alegységek had
tápjainak !rányitása, folyamatos befolyásolása; 
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- az adott tagozatra szervezett hadtáp 
egységek és alegységek vezetése. 

Ez a szerteágazó helyzet megköveteli, 
hogy a hadtápvezetés területén elhatároljuk az adott 
ellátási szakaszon tevékenykedő szervezetek vezetését 
az alárendelt csapatok hadtápbiztositésát irányitó te
vékenységtől. 

E probléma, mint a kötelékek átszervezésé
nek inditéka az I/4. témában is szerepel. "A jelenlegi-

. nél nagyobb ütemben célszerü foglalkoznunk a vezetés 
centralizálásával /1 ezt a célt is szolgálja az ellátó 
alegységek , ••• létrehozi,sára irányuló törekvés 1/ mivel 
minden tagozatban tulzottan sok kisebb - nagyobb hadtáp
alegységet, egységet kell ma még a tagozat törzsének 
közvetlenül vezetni!' /1 22 :/ 

A jelenlegi szervezeti helyzetben ala
csony a hadtáptörze operativitása, az elhatározást ala
kitó tevékenység mélysége és intenzitása, mert sok 
esetben kisszerü - apró, napi - problémák foglalják le. 

Következtetéeek1 

A csapathadtáp szervezetek vonatkozásában 
jelentkező ellentmondás megoldásának alapvető utja a 
centralizáció. E centralizációt természetesen ugy cél
szerü végrehajtani, hogy az uj struktura már felel
jen meg a legkorszerübb követelményeknek, hiszen a 
centralizáció nem öncélu. 

22, = .A szárazföldi csapatok hadtápbi%tositási rend
szerének korszerüsitése. 14N Hadtudományi Intézet 
1971, oQl}o. :;9. old. 




