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Osszfegyvernemi hadsereg erdős-hegyes hadszíntéren 
folytatott támadó hadműveletének hadtápbiztositása 

Stadler János vezérőrnagy 

A dél-nyugati hadszínteret az erdős-hegyes terep, a természeti vi
szonyok sokoldalűsága és bonyolultsága jellemzi. Ezek között is jellemző 
a terep nehéz járhatósága, a harci technikai eszközök utakon kívüli moz
gásának korlátozottsága. A domborzat, a nagykiterjedésü hegyláncok a 
terepet egymástól elszigetelt járható és kevésbé járható részekre, zömé
ben csak irányokra osztja. A járható irányok amellett, hogy jelentős 
távolságra helyezkednek el egymástól, a csapatok alkalmazása szempont
jából igen csekély befogadó képességűek. Az irányok általában csak egy 
- igen keskeny - úttal rendelkeznek 'és azok is számos kis - zömében 
16 tonnás - teherbírásű hidrotechnikai épitményekkel ellátva. A vasűt
hálózat viszonylag gyengén fejlett, áteresztő képessége kicsi. Az egymás
tól nagytávolságra levő járható irányokat elválasztó hegyláncokon az 
átjárók mennyisége rendkívül korlátozott, a ,szorosok és hágók az idő

járás függvényében igen nehezen járhatók, az év jelentős részében pedig 
járhatatlanok. 

A kevés útvonal, azok bonyoluUsága, az időjárás sajátosságai nem
csak a mozgás sebességét, a támadás ütemét befolyásolja, lassítja, hanem 
n1egnehezíti a harcoló és biztosító csapatok összpontosítását, korlátozza 
az erőkkel és eszközökkel való manőverezést, különösen a mélységből az 
arcvonal irányába történő frontális manőverek végrehajtását. 

A földrajzi viszonyok bonyolultság,a ellenére a délnyugati hadszíni 
té;ren lehetséges a korszerű fegyverek összes nemének, minden fegyver
nemnek az alkalmazása amellett, hogy az alkalmazás módja egy sor sa
játossággal bír. Alapvető sajátosság a csapatok széles arcvonalon, egy
mástól na.gy távolságra, elszigetelt irányokban való alkabnazása, tevé
kenysége. 

A csapatok alkalmazásának, a harctevékenységek lefolytatásának 
módjai, a domborzati és időjárási viszonyok határozzák meg a hadtáp
biztosítás sajátosságait is. 

Mindenekelőtt a gyengén fejlett gépkocsiút és vasűthálózat nagy ne
hézségeket okoz az anyagi eszközök utánszállitásában, a hadtápegységek, 
-alegységek, -intézetek manőverezésében, azok településében és áttele
pülésében. A nehézséget tovább növelik a helyi beszerzés lehetőségeinek 
korlátozot,tságai. 
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A közlekedési utak korlátozottsága, a nagymennyiségű műtárgyak 
száma, a bonyolult domborzati viszonyok nehezítik a szállítások meg
szervezését és végrehajtását. A helyi beszerZié,;i lehetőségek korlátozott
sága, az anyagi eszközök mélységből, saját ellátó bázisról történő után
szállításának bonyolultsága, a kiegészítő rendszabályok sokaságának al
kalmazását követelik meg a hadműveleti és csapathadtáptól egyaránt. 

Az időjárási viszonyok változékonysága 1 a hőmérséklet napi éles in„ 
gadozásai különleges rendszabályok foganatosítását követelik meg az 
egészségügyi és ruházati szolgálat részéről. 

Erdős-hegyes terepen a csapatok anyagi-technikai, egészségügyi biz
tosítását szigorúan az irányoknak megfelelően kell megszervezni és vég
rehajtani. A hadtáp megszervezésének fő jellemzője kell, hogy legyen a 
hadtáp erőknek és eszközöknek az egymástól elszigetelt irányoknak meg
felelő önálló csoportosítása. A hadtápegységeket, -alegységeket és -inté
zeteket a lehetőségeknek megfelelően a biztosított csapatokhoz mínél kö
zelebb célszerű elhelyezni, telepíteni. A csapatok megosztott alkalmazá
sát figyelembe véve a hadsereghadtáp erőinek és eszközeinek egy részét 
célszerű és szükséges kijelölni a hadsereg első lépcső magasabbegységei
nek megerősítésére, hogy azok képesek legyenek mind felvonulásban, 
mind pedig a harctevékenységek során az ellátási feladatok önálló vég
rehajtására. 

A hadtápbiztosítás megszervezésének általános sajátosságai 

Az erdős-hegyes hadszínterek földrajzi sajátosságai hatást gyakorol
nak a hadtápbiztosítás megszervezésének minden kérdésére. 

A hadművelet folyamán az anyagi készletek és eszközök egyik irány-
ból a másikba való manővereztetésének korlátozott lehetősége szüksé- ; 
gessé teszi, sőt megköveteli a hadtápegységek és -alegységek csapatok 
tevékenységi irányainak megfelelő módon való csoportosítását, biztosítva 
ezzel a csapatok anyagi, technikai és egészségügyi ellátásának önállósá-
gát. Ezért a hadtápegységek és -alegységek alkalmazásának tervezésénél, 
elosztásánál és felvonultatásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy azok 
a csapatok tevékenységének megfelelő irányokban kerüljenek szétbonta-
koztatásra. 

A tartalék hadtáperőkkel és esaközökkel való manőverezés megszer
vezésénél és végrehajtásánál számolni kell azzal, hogy azok alkalmazása 
nemcsak a kevés út, ,a változó domborm..t miatt bonyolult és nehézkes, 
hanem azért is, mert az utak nagymértékben foglaltak a hadsereg első 
lépcső magasabbegységek második lépcsői, tartalékai, a seregtest közvet
lenek és a hadsereg második lépcső csapatok által. A fentiekből kiindul
va cél.szerű, ha a csapathadtáp alegységelk, a hadsereg hadtápegységek és 
-alegységek, valamint a front hadtáp erői az irányoknak, a lehetőségek
nek megfelelően minél közelebb települnek a csapatok harorendjéhez. 

A hadooreghadtáp jelenlegi szervezeti felépítése a hadtápbi.ztosítás 
irányonkénti megszervezését korlátozzák. Különösen vonatkozik ez a lő-
szer, üzem.anyag és éle!meresi raktárakra. Valamivel jobb a helyzet az ·• 
egészségügyi biatosítás t<,rületén. A hadsereg általában 8-10 egész.ség-
ügyi osztaggal rendelkezik és ez a magasabbegységek irányonkénti al-
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kalmazása esetén is nagyobb lehetőséget biztosít a csapatok irányok sze
rinti megerősítésére. 

Azokban az esetekben, amikor az összfegyvernemi hadsereg két
irányban tevékenykedik, a jelenlegi szervezeti felépítés alapján a had
tápbiztosítás megszervezésének egy célszerű változata lehet: - az ami
kor a főirányban mű..lcödők ellátását a mögöttük felvonuló hadsereg 
mozgó anyagi alap (MAA) és a hátraszállítást végző egységek, a másik 
irányban működő csapatok ellátását pedig a hadsereg mozgó anyagi 
alap részleg (MAAR) végzi. 

Szükség esetén - amikor a csapatok tevékenységének hadtápbizto
sítását két-három irányban kell megvalósítani - előfordulhat a rögtön
zés módszerének alkalmazása. Ilyen esetekben egyes hadosztályokat -
ha ideiglenes jelleggel is - meg kell erősíteni egyes hadtáp, vagy meg
határozott mennyiségű és összetételű anyagi készletekkel megrakott szál
lító alegységekkel. E módszer alkalmazásánál számolni kell azzal, hogy 
ez a hadtápbiztosítás erőinek és eszközeinek szétforgácsolásához vezet, 
megnehezíti azok vezetését, döntő időben korlátozza, akadályozza az 
erőkifejtés összpontosítását az egyik vagy másik irányban. 

A fenti problémák megelőzése érdekében célszerű, ha az erdős-he
gyes körzetekben tevékenykedő hadsereget a front (HM táb. htp.) né
hány fontosabb hadtápegységgel, -alegységgel megerősíti, amelyek kisebb 
kapacitásúak is lehetnek. Ereket az alegységeket szükséges ellátni olyan 
nagyteljesítményű rádióállomásokkal, amellyel biztosított a hadsereg 
hadtápvezetési pontról történő vezetésük a bonyolult domborzati viszo
nyok között is. 

A csapatok folyamatos anyagi, technikai és egészségügyi biztosítá
sának megbízhatósága növelhető a hadtáp feszes megszervezésével, a 
hadtápegységek, -alegységek és -intéretek szervezett időbeni áttelepíté
sével. Az áttelepülés rendje és ideje nagymértékben függ a csapatok elő
remozgásának ütemétől, az utak állapotától, az esetleges rombolások 
helyreállításának idejétől, valamint a szükséges szállítóeszközök meglé
tétől. 

A hadtápbiztosítás szilárdságának kedvező feltételei akkor jönnek 
létre, ha a hadsereg mozgó anyagi alap (MAA) és a mozgó anyagi alap 
részleg (MAAR) leszakadása a hadosztály-raktáraktól nem haladja meg 
a szállítójárművek egyfordulójának félnapi futását, azaz a 60--80 km-t. 
Ebből kiindulva, erdös-hegyes terepen, nehéz terepviszonyoknál, a csa
patok 20-30 km-es napi támadási üteménél a hadsereg mozgó anyagi 
alap, a hadsereg mozgó anyagi alap részleg a hadművelet minden 2-3. 
napjának végére települhet át. 

A hadtápbiztosítás megszervezésénél nagy figyelmet kell fordítani a 
hadtápegységek, -alegységek -intézetek elhelyezésére. A korlátozott szá
mú és befogadóképességű körletek esetén is fel kell kutatni és. ki kell 
választani azokat a körleteket, melyek a legjobban megfelelnek a tö
megpusztító eszközők elleni védelem követelményeinek, rendelkeznek 
bekötőutakkal, vizlelőhelyekkel, az álcázás szűkséges feltételeivel. 

A hadtápegységek, -alegységek és -intézetek elhelyewiénél ki kell 
használni a bemélyedéseket, a földalatti vagy sziklába vágott barlango
kat. 
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Gondosan meg kell tervezni a hadtápegységek, •alegységek mozgá
'Sát, az utak használatát. Az utak igénybevételét sztgorúan központosítot
t,a;n kell tervezni, mert csak ezáltal biztosítható egyrészt azok használ
ható állapotban való tarlása, javítása, másrészt a szállítások, az áttele
pülések zavartalan v,ágrehajtása. 

A hegyi utakon gyakran előforduló hajtű-kanyarok, a meredek lej
tők és emelkedők csökkentik a közepes menetsebességet, a gépjárművek 
ti,herbírá,sát. A szállítások terveaésénél számolni kell azzal, hogy az er
dős-hegyes terepen levő utak könnyen sebezhetők, rongálhatók atom- és 
hagyományos eszközökkel egyaránt. Megkerülő utak létesítése (erre 
gyakran nincs is lehetőség) va,gy a helyreállítási munkák végrehajtása 
rendkívül sok erőt, eszközt és időt igényel. Erdős-hegyes terepen az 
utak helyreállításának napi közepes üteme 5-15 km-re, vagy még ennél 
is kevesebbre korlátozódha,t, függően a domborzattól, a rongálódás foká
tól, a terep radioaktív szennyeződésének szintjétől. Számolni kell azzal 
is, hogy a rendelkezésre álló önálló közúti komendáns zászlóaljak csak 
kisebb útszakaszokon (100-150 km) tudják biztosítani az útvonalak ki
szolgálását, a forgalomszabályozást. 

Az után- és hátraszállítások végrehajtásánál fokozottan előtérbe ke
rül a technikai biztosítás jó megszervezése. A hegyi utakon, a hágóknál 
és szorosoknál, de az utak összes keskeny szakaszain jól szervezett és 
technikailag felszerelt - vontatókkal, híradó eszközökkel ellátott -
speciális mentő-vontató csoportokat kell elhelyezni, a meredek emelke
dők leküzdésének segítése, ,a forgalomszabályozás biztosítása céljából. 

A szállítások zavartalansága érdekében a forgalomszabályozó őrsö
ket el kell látni olyan tervkivonatokkal, melyekben pontosan meg van 
határozva a mozgás el3ödlegességének biztosítása. Ezeket az őrsöket olyan 
helyeken, útszakaszokon kell felállítani (útcsomópontok, kitérők stb.), ahol 
lehetőség van a mozgás szabályozására, egyes oszlopok, gépjárművek 
forgalmának elterelésére, illetve megállítására. Az őrsök felállítási he
lyein az útvonalak említett szaikaszain kiszolgáló: - üzemanyagtöltő, 
technikai és egészségügyi ellátó pontokat kell szervezni. 

Az anyagi-technikai és egészségügyi biztosítás sajátosságai 

A siker a korszerű hadműveletekben, de különösen az erdős-hegyes 
terep adottságai között teljes függőségben van a csapatok korszerű had
tápbiztosításával, a rakétákkal, a különleges üzem- és hajtóanyaggal, lő
szerrel és más anyagi eszközökkel való ellátás lehetőségeivel. 

A csapatok hadtápbiztositásának megszervezésénél számolni kell az 
anyagi eszközök, különösen a hajtó- és kenőanyagok, a hagyományos 
lőszerek, a tüzérségnél elsősorban a meredek röppályájú lövegek lősze
reinek, a robbanóanyagok és más műszaki felszerelések, gép- és harc
jármű javítóeszközök fel- és elhasználódásának jelentős növekedésével. 
Növekszik a lábbeli és a ruházat kopása, ugyanakkor megnehezül a für
dető és mosodai kiszolgálás. 

Az utánszállítás nehézségeit figyelembe véve a csapatoknál már a < 
felkészülés, a hadtáp megszervezés időszakában szükséges létrehozni az 
anyagi eszközök megnövelt tartalékait, a hadsereg anyagi tartalékokat 
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pedig a harctevékenységek irányaiban cél.szerű közelíteni a csapatokhoz. 
Függetlenül a hadműveleti, harcászati tevékenységek megkezdésé

nek idejétől, az erdős-hegyes körzetekben folyó harctevékenységnél a 
csapatokat el kell látni kiegészítő felszerelésekkel, speciális anyagokkal. 
Különösen vonatkozik ez a gépkocsizó lövész- és harokocsiegységek állo
mányából létrehozott megkerülő osztagok felszerelésére. F.zen alegységek 
alkalmazásánál nélkülözhetetlenek a speciális hegyi felszerelések, a mű
ködéshez és az ellátáshoz szükséges speciális tárgyak. 

Az utánszállítás nehézségeire való tekintettel a hadtápbiztosítás meg
szervezésénél a magasabbegységek, egységek teljes önállóságának, füg
getlenségének elvét és gyakorlatát célszerű alkalmazni a harctevékeny
ség egész időtartamára. 

Az anyagi, technikai és egészségügyi megerősítés lényegesen növeli 
a csapatok önállóságát, lehetővé teszi a harctevékenységek huzamosabb 
ideig való folytatását. F.rdős-hegyes hadszíntéren a feladatok mélysége 
általában nem változik, de jelentősen megnövekszik a végrehajtás idő
tartama. A csapatok megnövekedett időtartamú hadtápbiztosítása elér
hető kiegészítő anyagi készletek létrehozásával, a magasabbegységek és 
egységek hadtáperökkel és -eszközökkel (önálló egészségügyi osztagok
kal, sebesült szállító alegységekkel, szállítójárművekkel, gépkocs1n levő 
anyagi készletekkel) való megerősítésével. 

Adott körülményeink között végrehajtott gyakorlatok tapasztalatai 
; azt mutatják, hogy a közepesen átszegdelt terephez viszonyítva a dél

nyugati hadszínteret jellemző hegyes körzetekben az útvonalak igénybe
vétele esetében is az üzemanyag-fogyasztás (benzin 50-700/o-kal, a gáz
olaj 30-500/o-kal) jelentősen megnövekszik. Terepen való mozgásnál a 
fogyasztás még ennél is nagyobb lehet, ezért a csapatok üzemanyag biz
tosításánál, megerősítésénél ezzel számolni kell. Bizonyos esetekben az 
üzemanyag utánszállítás igen problémás lehet, előfordulhat, hogy csak 
helikopter szállítással oldható meg. Figyelembe véve azonban ennek 
korlátozott lehetőségeit, az üzemanyag garantált biztosítása céljából a 
gépjárműveken, a zászlóaljak ellátósmaszalnál célszerű kiegészítő kész
leteket létrehozni. 

F.rdős-hegyes körzetekben folytatott harctevékenységek során - fi
gyelembe véve a domborzat sajátosságait - nem mindig lehetséges az 
atomfegyverek alkalmazása. Az ellenséget igen gyakran a hagyományos 
fegyverek tüzével, a hagyományos eszközök széles körű alkalmazásával 
leszünk kénytelenek megsemmisíteni. Ez jelentősen megnöveli a csapa
tok hagyományos lőszerszükségletét, amelynek szállítása az üzemanyag
hoz hasonlóan komoly nehézséget képez. 

A személyi állomány fizikai állapotának fenntartása szakszerű élel
mezési ellátást igényel. Figyelembe véve a domborzatnak az élelmezési 
szolgálatra gyakorolt hatását, célszerű széles körben felhasználni a fél
kész és készétel konzerveket, előtérbe kell helyezni a meleg ételek elké
szítésének speciális módszereit, továbbá a vitaminok, tartósított élelmi
szerek, koncentrátumok alkalmazását. 

Az után- és hátraszállítások tervezését a terep domborzatának, a 
mozgási sebesség lehetőségeinek, a szállítójárművek terhelési együttha-
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tójának, valamint a hadtáperőkkel és eszközökkel való manőverezés le
hetőségeinek szigorú figyelembevételével kell végrehajtani. Rugalmasan 
és hozzáértően kell összehangolni a iihozzám" és a „tőlem" történő szál
lításokat. Széles körben kell alkalmazni az anyag és sebesült· átadó pon
tokat, amelyeket az e célra létrehozott különleges részlegek szolgálnak ki. 

A szállítási feladatok tervezésénél figyelerribe kell venni a szállítan
dó anyag fontosságát, valamint a végrehajtás lehetőségeit. Számolni kell 
rakéta-technikai eszközök szállításával is. E szállítási feladatok végre
hajtása az egyike a legfontosabb, de egyben a legnehezebb feladatoknak 
is. A rakétaszállító alegységek az utánfutók nagy forduló ív igénye kö
vetkeztében kimondottan azokhoz az utakhoz vannak kötve, melyeknek su
gara nem kisebb az utánfutók fordulási szögénél. Az ellátás folyamatos 
biztosítása érdekében célszerű, ha a technikai biztosító pontokat, ütegeket 
a lehető legközelebb helyezzük el kilövőállásokhoz. A harci fejeket és a 
hordozókat elkülönítve célszerű kiszállítani az MRTB-ről a technikai biz
tosító alegységekhez, ahol végrehajtják azok összeszerelését és feltölté
sét. 

Az erdős-hegyes terep nagy hatást gyakorol a technikai biztosításra, 
maga után vonja a technika és fegyverzet üzemeltetésének és javításá
nak bonyolultságát. 

A gépjárművek és harci technikai eszközök mozgásánál jelentősen 
megnövekszik a lökőterhelés, az alkatrészek kopása. Mindezek által a 
gépjárműveknél hamarabb és nagyobb számban következnek be meghi
básodások, növekszik a karbantartás és a javítás gyakorisága. Ebből ki
indulva a csapatoknál, főleg a javítóalegységeknél, valamint a raktárak-· 
ban szükséges az általánosnál nagyobb mennyiségű tartalék: javítókész
letek, alkatrészek, fődarabok, kiegészítő készletek létrehozása és szállí-· 
tása. Emellett a gépjárműveket fel kell szerelni az emelkedők és lejtők 
biztonságos leküzdését szolgáló, a terepjáró képességet növelő esziközök
kel. A technika előkészítésénél különös figyelmet kell fordítani a kor
mány- és fékbe-rendezések működőképességének ellenőrzé;;;ére. 

Erdős-hegyes terepen a technika közepes napi vesztesége általában 
hasonló lehet a más viszonyok között vívott harc veszteségeihez, ugyan
akko1· számolni kell - a fokozott igénybevételből adódóan - a gépjár
művek kis- és kö'.repjavítást igénylő üzemeltetési meghibásodási számá
nak jelentős növekedésével. A javítá:mk időbeni végrehajtását megnehe
zíti, hogy igen körülményes a meghibásodott gépjárművek felkutatása. 
Nem egy esetben lehetetlen a meghibásodott gépjárművek vontatása, a 
sérült gépjárművek gyűjtőhelyének működtetése. A kiürítés bonyolult
sága következtében a sérült gépjárművek javítását a helyszínen célszerű 
és szükséges végrehajtani. Ennek érdekében a sérűltgépjármű gyűjtőhe
lyek mellett vagy azok helyett esetenként célszerűvé és szükségessé vá
lik önálló javítóalegységek összeállítása és kiküldése irány9nként a had
osztály és hadsereg, de néha a front javítóalegységek, -egységek állo
mányából. A hadsereg szerveretszerű kiürítő egységeit a csapatok tevé
kenységének irányai sze-rint célszerű megosztani és alkalmazni. 

Igen bonyolulttá válik a csapatok egészségügyi biztosításának meg
szervezése és végrehajtása is, bár ennek szervezeti adottságai jobbak. 
Rendkívül nehéz lesz a sebesültek felkutatása, összegyűjtése és kiürí-
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tése. A magasabbegységek általában önálló egészségügyi osztagokkal ke
rülnek megerösitésre abból a célból, hogy biztosítva legyen az egységek 
és alegységek egészségügyi ellátása a harctevékenység egész időszakára. 
A segélyhelyeket, az egészségügyi zászlóaljakat, az önálló egészségügyi 
osztagokat irányok szerint - ,a kiürítés fő útvonalain - a csapatokhoz 
a lehető legközelebb célszerű elhelyezni. 

A sebesültek és betegek kiürítése alapvetően gépkocsikon történik, 
bár hegyekben jóval alkalmasabb és elönyösebb a helikopter szállítás al
kalmazása. A sebesültszállító gépjárművek mellett, - a bekövetkező 
veszteségek miatt - széles körben kerülnek alkalmazásra sebesült szál
lításra a visszatérő szállító gépjárművek. 

A támadó csapatok mögött - minden irányban - az egészségügyi 
tartalékból a megfelelő egészségügyi alegységeket szükség szerint előre 
kell telepíteni. Ennek során számolni kell azzal is, hogy az adott irány
ban nem mindenütt lesz alkalmas a terep az egészségügyi alegységek 
telepítésére. Ezért a meglevő területeket melyek adottságaiknál fogva 
alkalmasak, elsősorban az egészségügyi alegységek településére kell biz
tosítani és fenntartani. Nem szabad megengedni, hogy ezeket a terüle
teket más egységek vagy szervek elfoglalják. A hadsereg megbízható 
egészségügyi biztosítása érdekében kívánatos a hadsereg megerősítése a 
front (HM táb. htp.) kórháZJi alapból 100-300 ágyas többprofilú, mozgó 
tábori kórház csoportol<kal. 

· A badtápvezetés, az őrzés és ,,édelem sajátosságai 

A hadtápvezetés megszervezése bonyolultságának alapvető sajátos
ságaiként kell számbavenni: a hadtápbiztosítás erőinek és eszközeinek 
irányok szerinti megosztottságát, a velük való manőverezés bonyolultsá
gát, a hadtápegységek és -alegységek nagy távolságát a HVP-tól, amely 
rendszerint felülműlja a rendszeresített rádióállomások hatósugarát. 

Az önálló hadtápegységek alegységekre való bontása azt eredmé
nyezheti, hogy az egyes irányokba kikülönített alegységek vezetés nél
kül maradnak, mivel nem rendelkeznek híradó eszközökkel. Ilyen ese
tekben az alegységeket célszerű beosztani a hadosztályok hadtápjaihoz. 

Az erdős-hegyes terep körülményei között a hadsereg HVP közelebb 
- 10-15 km - települhet a hadsereg H-hoz. Ilyen távolság esetében 
jobban biztosított a H és a HVP közötti szilárd híradás és az együttmű
ködés fenntartása. 

A csapatok elszigetelt irányokban történő tevékenységénél gyakrab
ban kerülhet sor hadtáp operatív csoportok kiküldésére a hadsereg 
HVP-ra, sőt esetenként a hadosztályok H-jára is. Ilyen esetekben az 
összeköttetés fenntartása ezekkel a csoportokkal alapvetően a hadsereg 
és a magasabbegységek H-ján keresztül valósul meg, Közvetlen össze
köttetés a hadsereg és a magasabbegységek HVP-jai között általában 
nagyteljesítményü rádióállomásokkal és helikopterekkel lesz biztosítva. 

Erdős-hegyes körzetekben nagyobb a lehetőség ellenséges csoportok 
behatolására ,saját csapataink hadtápjához. Ezért a hadtápobjektumok 
őrzése és védelme külön fontosságot nyer, s megszervezését jóval bonyo-
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lultabb viszonyok között kell végrehajtani, mint sík terepen. A terep 
adottságai miatt az őrzést és védelmet az általánosnál jóval nagyobb tér
ségben kell megvalósítani, ami bonyolulttá teszi az őrzésre és védelemre 
kijelölt erők központi irányítását. 

A védelem alá eső objektumok mennyisége, különösen az után- és 
hátraszállítási útvonalakon, jóval több lesz az általánosnál. Minden ob
jektumnak megnő a szerepe, fontossága. Ez különösen vonatkozik a mű
tárgyakra, mivel egy híd vagy alagút rongálása, megsemmisítése azon
nal megbéníthatja az utánszállítást és kiürítést. 

A hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmét az atom-, vegyi
és biológiai fegyverek terepvíszonyokból eredő pusztító hatása sajátos 
jellemzőinek, továbbá a hadtápegységek és SZJerVek hegyes körzetekbeni 
elhelyezésének figyelembevételével kell megszervezni. A hadtápegységek 
kis, önálló alegységekre való széttagolása településnél kedvező lehetősé
get biztosít a terep védelmi jellegének kihasználására. Raktárak és inté
zetek lejtők alján, a csapások valószínű objektumait képező domborza
tok ellentétes oldalán való elhelyezése nagymértékben csökkenti a vesz
teségeket. 

Az atom-, vegyi- és biológiai védelem alapvető rendszabályait a 
hadtáp saját erőivel és eszközeivel kell megoldani. A védelem egyes 
rendszabályainak megvalósításához azonban a hadtápot célszerű meg
erősíteni vegyi, műszaki erőkkel és eszközökkel. Rendelkezni kell erős, 
jól gépesített osztagokkal az utak helyreállítására. Ezeknek az osztagok
nak képesnek kell lenniük a terep és a személyi állomány mentesítésének 
gyors végrehajtására is. 

• • 
• 

Az elmondottakból látható, hogy a támadó hadművelet végrehajtása 
hadtápbíztositásának alapelvei az erdős-hegyes hadszíntéren folytatott 
harctevékenységekre is érvényesek, azonban a terep sajátosságai hatást 
gyakorolnak mind a csapatok tevékenységére, mind a hadtápbiztosítás 
megszervezésére és végrehajtására. 

A támadó hadművelet hadtápbiztositásának megszervezésénél olyan 
tényezők hatásával kell számolni, mint: a csapatok egyes elszigetelt irá
nyok szerinti tevékenysége; a terep domborzatának erős átszegdeltsége; 
az utánszállításra és kiüritésre alkalmas utak korlátozott mennyisége; az 
utak előkészítésének és fenntartásának bonyolultsága, az utakon kívüli 
mozgás nehézségei; a körletek befogadó képességének korlátozottsága a 
hadtápegységek és szervek elhelyezéséo:'e; a domborzat és ,az időjárás ha
tása az anyagi eszközök fogyasztásának növekedésére; az emberek élet
tani lehetőségeire; a helyi tartalékok mennyiségének és beszerzésének 
korlátozottságára. 

Emellett nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az er
dős-hegyes körzetek néhány olyan sajátossága, mint a terep domborzata, 
a nagykiterjedésű erdőségek kedvező védelmi és álcázási lehetőséget biz
tosítanak. A hadtápbiztosítás megszervezésében és végrehajtásában az 
adott hadszínté1 en a közúti biztosítás jóval nehezebb lesz. Az úthálózat, 
különösen a harántutak korlátozottsága és kis áteresztő képessége, a 
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könnyen sebezhető útszakaszok, a különböző építmények nagy száma és 
a helyreállítások nehézségei rendkívül bonyolulttá teszik a csapatok had
tápbiztosításának megszervezését és végrehajtását. 

A hadsereg támadó hadművelete hadtápbiztosítási feladatainak vég
rehajtásához nem kevesebb mint 2 alapvető, frontális (2 tartalék) és 2-3 
haránt útvonalra van szükség. Ez a dél-nyugati hadszíntér körzetében 
nem biztosított. Az útviszonyok miatt a hadtápegységekkel, szervekkel, 
anyagi eszközökkel való manőverezés rendkívül korlátozott és gyakran 
lehetetlen lesz. Ezért az anyagi eszközök biztosítása céljából különösen 
az elszigetelt irányokban ténykedőknél, szükségessé válik az utánszállítás 
minden fajtájának, még a málhaszállításnak az alkalmazása is. 

A csapatok önálló, elszigetelt irányokban való tevékenysége követ
keztében szükséges az, hogy a hadsereghadtáp rendelkezzen teljesítőké
pesség tekintetében kisebb, de mennyiségileg több hadtápegységekkel 
és -alegységgel. 

A hadtápbiztosítás megszervezése, a biztosítandó csapatok hadtáp
egységekkel és szervekkel történő irányok ·szerinti ellátása magas köve
telményeket támaszt a vezető szervekkel szemben. A hegyi utak előké
szítésével, javításával és fenntartásával járó feladatok végrehajtása, a 
szállító technika biztonságos kiszolgálása, folyamatos üzemeltetése napi
rendre tűzi az útépítő egységek hatékonyabb technikával való ellátását, 
olyan nagy mozgékonysággal rendelkező hadsereg javitóalegységek rend
szeresítését, melyek képesek .a hadosztályok mögött előremozogni és a 
technika javításában hatékonyan részt venni . 

Az ismertetett viszonyok között a mozgó javítóesziközök rendszere
sítése nem tenné nehézlkessé a hadsereghadtápot, nem csökkenti a had
sereg csapatai mozgékonyságát úgy, mint ha ez sík terepen folytatott 
támadás napi 60-80 km-es üteménél előfordulhatna. Ellenkezőleg a tech
nika időbeni javítása és kiszolgálása növeli a csapatok mozgékonyságát 
és lehetővé teszi a meghatározott feladatok sikeresebb, rövidebb idő 

alatti végrehajtását. 
Mindezek mellett megállapítható, hogy a hadtápegységek és szervek 

települése és áttelepülése általában kisebb távolságra kerül végrehaj
tásra, mint sik terepen. A hadtápobjektumok működésének, őrzésének 

és védelmének fontossága jelentősen megnövekszi!k, annak. megszerve
zése és végrehajtása pedig igen bonyolulttá válik. 

A teljesség igenye nélkül a fentiekben kívántam összefoglalni az 
összfegyvernemi hadsereg erdős-hegyes terepen folytatott hadművelete 
hadtápbiztosításának néhány, szerintem igen fontos kérdését. Úgy gon
dolom, ha sikerült a parancsnokok figyelmét ráirányítani az erdős-he
gyes terepen folytatott harctevékenységek hadtápbiZJtositása megszerve
zésének fontosságára, célomat elértem. 
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