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(Részlet) 

Hazánk biztonsága biztosításának érdekei megkövetelik, hogy valamennyi haderő- és fegyver
nem személyi állománya, köztük a hadtápszakemberek is eredményesen végre tudják hajtani felada
taikat bármilyen terepen. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az amerikai vezetés milyen fontos 
jelentőséget tulajdonít a harctevékenység különleges viszonyok közötti, többek között hegyekben 
való megvívásával kapcsolatos elméleti tételek és gyakorlati javaslatok kidolgozásának. Így pl. Utah, 
Nevada és más államok körzeteiben létrehoztak és működnek olyan kiképzőpontok, anlelyeknek 
rendeltetése a hegyes terepre átdobandó csapatkontingenseknek a kiképzése. 

Hegyekben vívni harctevékenységet nem egyszerű feladat. Az erősen átszegdelt terep még a 
legjobban megközelíthető irányokban is a vízhiány, a váltakozó és zord éghajlat, a ritkított levegő, a 
köves és sziklás talaj uralkodó volta, a földomlások, hótorlaszok lehetősége - ezek azok a tényezők, 
amelyeket a harctevékenység előkészítésekor, megvívásakor és biztosításakor figyelembe kell venni. 

A hadtáp készenléte olyan kell legyen, hogy biztosítsa számára a mozgékon;ságot és hogy magas/okú életké
pességgel rendelkezzen. Állománya és technikája tegye lehetővé a harctevékenységet elszigetelt irányokban folytató 
csapatok biztosítását. Ezzel kapcsolatosan a hadtáp működése megszervezésének a fő sajátossága a századok, 
zászlóaljak, ezredek és magasabbegységek hafftevékenysége hadtápbiztosítással kapcsolatos ih1állóság. Figyelembe 
1·h1e ezt a zászlóaljnál, ezrednél, hadosztálynál minden katonának,jármiinek, közegnek legalább egy harcnapra 
dcgwJ" d11;.1gi ké.rzletekkel kell rendelkeznie. 

A harctevékenységek ht:gyc~ körzetekben való anyagi biztosításának tervezésekor előre meg 
kell állapítani JZ any.igicszköz-szükségletet, létre kell hozni a szükséges készleteket és meg kell szer
vezni a folyamatos anyagi biztosítást.Járható állapotban kell tartani az után- és hátraszállítási utakat, 
nem szabad mc·.1.:tcl«lkl'rni ,mbl, hogy ameddig a hegyes és védelmi terepszakaszok leküzdésekor a 
csapatok tá1111d,1,.111.1k iirunc csökken, addig a hegyi fennsíkra és a völgybe való kijutáskor az jelen
tősen nőhet. l'!t ,1 ,,l),tt, "' 1,i.:ot figyelembe kell venni a had tápegységek, alegységek és intézetek átte
lepítésekor, r,,mq:puszr1t" fegyverek elleni védelmének, valamint őrzésének és védelmének meg

szervezések, - , , 
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Az előrevont és megkerülő osztagok, a tengermenti irányokban pedig a tengeri deszantok szé
leskörű alkalmazása szükségessé teszi azt, hogy állandóan rendelkezzünk tartalék erőkkel és eszkö
zökkel a készletek idejében való feltöltésére, a sebesültek és a sérült technika hátraszállitására. 

Ahogy azt sok hazai gyakorlati tapasztalat is igazolja, a hadtápszervek korszerű technikával való 
felszerelésének viszonyai között a menet válik a terhek arcvonalba való szállításának fő formájává. 

Az egyik gyakorlaton pl. a csapatok azt a feladatot kapták, hajtsanak végre átcsoportosítást a 
kijelölt körzetekbe. A menet során a hadtápnak le kellett küzdenie négy hágót, kettő hegyszorost, 
egy kanyont. Meg kell jegyezni, hogy az egységek, alegységek és intézetek összességében sikeresen 
oldották meg ezt a feladatot. A személyi állomány és a technika áttelepítése télen, bonyolult időjá
rási viszonyok között {a magashegyi körzetekben, havazás, fagyok, jégpáncél, az alacsony fekvésű 
körzetekben pedig olvadás, járhatatlan /sáros/ utak) a hegyszűkületek leküzdésével szervezetten 
folyt le, események nélkül. Ezt elősegítette az, hogy a menet a konkrét időjárási viszonyoknak, a 
menetvonalak állapotának és sajátosságainak figyelembevételével került megtervezésre. 

Melegedő helyeket, segélyhelyeket, műszaki karbantartó, étkeztető, tömeges üzemanyagtöltő 
helyeket, vezetékes híradóközpontokat telepítettek, megszervezték a forgalomszabályozó szolgála
tot és működtették a mozgás biztosító osztagokat. A vasúti átjárókat és a többi veszélyes útszakaszo
kat javító-karbantaró csoportok biztosították. 

A közlekedés teljes biztonsága érdekében az alagúton keresztül vezetékes összeköttetést épí
tettek. Ez lehetővé tette a közlekedés feszes megszervezését. A csapatok és a hadtáp előrevonási 
útvonalán a közúti komendáns alegység, a forgalomszabályozást több napon át biztosító közúti 
komendáns övezetet telepített. 

A csapatok hegyekben való tevékenykedésekor az anyagi biztosítással kapcsolatos munka jelle
gére és volumenére jelentős kihatással van a magas üzemanyag-és lőszer fogyasztás, a motorok telje
sítményének csökkenése, az anyag és a technika fokozottabb elhasználódása. A körzetben lefolyta
tott gyakorlatok tapasztalata szerint a gépkocsi benzin fogyasztás 70-90, a gázolajé pedig 30-40 szá
zalékkal nő. Ez szükségessé tette az alegységeknél kiegészítő üzemanyagkészletek létrehozását. 

A .sebesültek" felkutatása és ellátása érdekében télen erre a célra igénybe kell venni nem csak a 
terepjáró technikát, hanem a sí talpakat is, amelyeknek segítségével átvizsgálják a nehezen megköze
líthető helyeket. Ilyen esetekben az egészségügyi személyzet a .sebesültlánc" módszert alkalmazza. 
A .sebesült fészkek", valamint a telepített segélyhelyek őrzésére a harci alegységek állományát is 
igénybe kell venni. Hegyekben a hagyományos hordágyak gyakran alkalmatlanok a sebesültek 
kihordására. Helyettük nálunk köpenyekből és sátorlapokból készült, saját készítményű hordágya
kat alkalmazunk. Sok alegységnél jól beváltak a sílécekből készült hordágyak. Enyhe lejtőjű hegyes 
körzetekben, fennsíkokon a .sebesültek" szállítására eredményesen alkalmazruk az összecsukható 
hordágyakat. 

A terepjáró képesség növelésének céljából mi a sebesültszállító gépkocsikat általában felszerel
jük hóláncokkal, fékruskókkal, vontatókötelekkel. Hegyes terepen az egészségügyi kiürítési szaka
szokon a .sebesültek" szállítására széleskörűen alkalmazzák a helikoptereket is. Az egészségügyi hát
raszállítás menetvonalain, különösen télen melegedő- és pihenőhelyeket kell berendezni. A sze
mélyi állományt el kell látni meleg ruházattal és élelmiszerekkel. Szükség esetén a hátraszállítandó 
.sebesültek"-et itt is első- és orvos előtti segélyben kell részesíteni. 

A hegyek szükségessé teszik úgy az egészségügyi kiürítési szakaszok gyakrabban történő telepí
tését, mint a zászlóalj-segélyhelyeknek az ezredsegélyhelyek erőivel és eszközeivel, az ezredsegély
helyeknek pedig a hadosztály egészségügyi zászlóaljának erőivel és eszközeivel való megerősítését. 

A gyakorlatok tapasztalatai azt mutatják, ahhoz hogy új körletekbe való áttelepüléskor az 
egészségügyi kiürítési szakaszok ne szakadjanak le saját csapataiktól, azokat idejében ki kell üríten,. 

Hegyes terepen való tevékenykedéskor rendkívül bonyolult és munkaigényes feladat az idejé
ben való és folyamatos vízellátás biztosítása. Hegyes terep viszonyai között az ugyanolyan fontos, 
mint az élelem, üzemanyag- stb. ellátás. 
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A gyakorlatok azt bizonyítják, hogy a csapatok hegyekben történő tevékenykedésekor az ivó
víz, gazdasági és technikai célokra, továbbá a személyi állomány és a technikai mentesítésére szüksé
ges víz mennyisége kétszer-háromszor magasabb mint sík területen. 

Az egy főre előirányzott napi vízszükséglet norma ( 10 liter) hegyes terep viszonyai között 
ahogy azt a tapasztalat is bizonyítja, 25-30°C hőmérsékleten nem biztosítja egy fő életműködését. 
Ezért nyáron azt általában fel kell emelni katonánként 15 literre. Azonkívül a technika megbízható 
üzemeltetése biztosításának céljából a számvetések összeállításakor a hűtőrendszer napi után töltésé

nek normáját is kb. 10-15%-kal kell növelni. 
Az elmúlt háború, továbbá a háború utáni tapasztalatok alapján ítélve megállapíthatjuk, hogy a 

csapatoknak minimum másfél-két napi vízkészlettel kell rendelkezniük, amit állandóan pótolni kell. 
A csapatoknál és magasabbegységeknél tárolására és szállítására rendelkezésre álló eszközök elem
zése azt mutatja, hogy azok nem mindig teszik lehetővé az ivásra és gazdasági célokra, köztük a 
segélyhelyek szükségleteire és a kenyérsütésre szükséges vízmennyiség biztosítását. 

Gyakran a harctevékenység folytatásának elszigetelt irányai, a meredek hegyek, azok árnyékoló 
képessége kihatással van az összeköttetés megszervezésére, melytől nagymértékben függ a hadtáp
vezetés megbízhatósága, a hadtápbiztosítás egész rendszerének irányítása. Ez szükségessé teszi az(,'.,. 
hogy a had tápegységeket és intézeteket rá telepítsük az utakra, azok elhelyezésére felhasználjuk acsa-"" 
patok által korábban előkészített körleteket. A folyamatos anyagi biztosítás szempontjából különös 
jelentősége lesz az anyagi készletek helyes lépcsőzésének, azok idejében való elosztásának a csapa-
tok harctevékenysége irányai szerint, nemcsak az első, hanem a következő napok alatt is. 

Kétségtelen, hogy a hadtáp előtt álló feladatok sikeres végrehajtása minden esetben függ a sze
mélyi állomány felkészültségétől, továbbá attól, hogy mennyire ismerik az egységek és alegységek 
hegyekben való biztosításával kapcsolatos feladatokat. 

Korszerű viszonyok között a csapatok hadtápbiztosításának rendszere olyan gyorsan fejlődik 
mint még sohasem. Mindezt a műszaki haladásnak és a vezetés tudományos módszereinek a had
tápszervek tevékenysége minden szférájában való felhasználásának következtében érhető el. 

Ezért kell a tapasztalatokat állandóan gyűjteni, a kiképzés folyamán a problémákat kutatni és 

keresni a hadtápbiztosítás hatékonyabb módjait. 
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