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A HDS második lépcsőjét képező gl. ho. htp. vezetésének 
néhány problémája a támadó harc során 

E ő r i T i b o r hadnagy 

A hadsereg korszerűsítése következtében a vezetés problémája - és 
a vezetés alapját szolgáló információs hálózat kialakítása - fontos helyet 
foglal el a hadművészetben és ezen belül a hadműveletek és a hadosz
tályok harcának megvívásában is. 

A hadseregben a vezetés művészetének szerepe éppen az ütem, a 
területi arányokban bekövetkezett változások, a haditechnika fejlődése 
következtében jutott meghatározó szerephez és törvényszerűen új tar
talommal telítődött. 

A vezetés kérdésének fontossága - amely kiegészül az optimális 
informáltság szűkségszerfu;égével - a ho. harcának megvívásában döntő 
jelentőséggel bír. 

Az ABV fegyverek várható alkalmazásának következtében a ho. 
harcának jellemzőjévé vált a mozgékony manőverező jelleg. Mindez arra 
enged következtetni, hogy már a harcbavetés első perceiben sajátos 
törvénye lesz a ho. harcának - a megsemmisítő tűz és a lendületes 
támadás, valamint az erőkkel és eszközökkel végrehajtandó állandó 
manőverezés. Az ellenségre mért meglepetésszerű csapások, a védelem 
menetből történő áttörése, a találkozóharcnak mindennapos megnyilvá
nulásai - amelyek a vizuális, közvetlen helyzetmegítélés lehetőségét csök
kentik és azt ezáltal függővé teszik az alulról érkező információktól -
a vezetést nehéz feladatok elé állítja. Ilyen bonyolult helyzetben kell 
megoldani a ho. egységeinek összehangolt céltudatos tevékenységét, irá
nyítását és vezetését. Ezt azonban csakis az optimális mennyiségű infor-
máció időben történő begyűjtését biztosító eszközök felhasználásával lehet 
megvalósítani. 

A ho. harcában a vezetés szerepe ugrásszerűen megnövekedett, 
azonban az információt továbbító eszközök fejlődése viszonylag elmaradt. 
A vezetéselmélet tudományos szintre történő emelkedését nem követte 
párhuzamosan a vezetést elősegítő eszközök fejlődése. A vezetéselmélet 
egészséges fejlődését a hadosztály harcában befolyásolja a vezetési esz
közök jelenlegi színvonala. 
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A vezetéselmélet témáján belül kidolgozott információs rendszer 
hadosztálynál történő alkalmazását részben a vezetést szolgáló eszközök 
kis mennyisége, részben azok minőségi hiányossága károsan befolyásol
ják. Napjainkban ezért keveredik a vezetés korszerű és hagyományos 
elmélete és eszközei. 

Az elmondottakat mi sem bizonyítja jobban, mint az 1968. évi 
„LAVINA" gyakorlat tapasztalatai, amikor a ho. feladata alapvetően 
magán viseli a HDS második lépcsőjeként ütközetbevetett ho. sajátos
ságait. 

A gyakorlat során a ho. feladatában érvényre jutott a széles körű 
manőverezés, mely megkövetelte a korszerű vezetési elvek alkalmazását 
és kibontakoztatását. Realizálódásuknak azonban a híreszközök kapaci
tása esetenként kerékkötőjévé vált, mert a ho. kombinált feladatainak 
irányítását és vezetését a híreszközök nem minden vonatkozásban voltak 
képesek biztosítani. A híreszközök hiánya és azok kis hatótávolsága 
- különösen a ho. HVP-on, a hadosztály mélységéből történő előrevonás 
során - sok esetben időben megoldhatatlan, illetve nagy nehézségek 
árán megoldható feladatok elé állította a személyi állományt. A nagy 
távolságok áthidalására - a mozgásban levő csapathadtápok irányítá
sára - a ho. htp.-hoz rendszeresített hír. eszközök - esetenként -
alkalmatlannak bizonyultak és ennek következtében fellépett az infor
máció hiánya. 

Annak ellenére, hogy a ha. HVP reális elgondolásokkal, megalapozott 
ellátási tervekkel és anyagi eszközökkel rendelkezett, nem volt képes a 
megszakítás nélküli információk begyűjtésére, illetve átadására. Ennek 
oka a hír. eszközök nem kielégítő teljesítménye, és nem utolsó sorban 
- a jelenlegi, elavult - hírváltási forma volt. 

Az elmondottak bizonyításaként néhány gondolatban szeretnék ki
térni a híradás prolémáira: 

Mint ismeretes, a ho. htp. az alárendelt csapathadtápok, a ha. htp. 
egységek, alegységek irányítására és vezetésére R-104 rádiókészülékek
kel rendelkezik, melynek hatótávolsága általában: 

- távíró üzemmódban: nappal: 50 km 

éjjel: 

- távbeszélő üzemmódban: nappal: 

éjjel: 

- menetben: 6-8 km 

30 km 

30 km 
15 km 

Felvetődik a kérdés, hogy a mélységből előrevont, a HDS második 
Epcsőjét képező hadosztály HVP-nak - az előbbi teljesítmény adatok 
alapján - milyen lehetősége van az elgondolások realizálására, infor
mációk begyűjtésére, illetve utasítások, parancsok továbbítására, az előre
vonás és a támadóharc gyors helyzetváltozásai folyamán. 

A támo.dóharc során gyorsan változó helyzet kétségessé teszi még a 
rejtjelzett intézkedések távíró üzemmódban történő kiadásának reális le
hetőségét is, ha figyelembe vesszük, hogy 8-10 szócsoportos intézkedésbe 
foglalt információ csak 50-80 perc alatt válik felhasználhatóvá. A tá-
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madóharc folyamán az információ 50----llO perc alatt eives21ti aMualitását. 
Ezért a ho. htp.-okra hárul az a feladat, hogy a rendelkezésre álló 
híradó eszközök felhasználásával változásokat eszközöljenek a vezetés
ben és a hagyományostól eltérő módon szervezzék meg a ho. htp. hír
adását és a vezetés számára nélkülözhetetlen információk beszerzését. 

Alapvető követlemény, hogy olyan vezetési feltételeket teremtsünk, 
amelyek lehetővé teszik a csapathadtápok, valamint a ho. hadtápegységek, 
alegységek párbeszéd útján, rövid intézkedésekkel történő irányítását, 
friss információk beszerzését. 

A vezetési eszközök hatótávolsága és kevés száma, valamint--a hír
adó-állomány képrettsége, a hadtápvezetés számára objektíve adott. En
nek figyelembevételével keresni kell a vezetés hatékonysága növelésének 
módját. 

A növelés lehetőségének módját abban látom, ha a HVP: 
- ,,elszakad" a ho. htp. egységektől, alegységektől és megközelíti 

a harcoló csapatokat; 
- rugalmas vezetési ponttá alakul át és a kiemelt feladatok végre

hajtására operatív csoportot hoz létre; 
- a hír. eszközökkel nem rendelkező szakalegységek és a nagy 

távolságra lemaradt törzsekkel - áthidaló megoldásokkal - megtalálja 
az összeköttetés lehetőségét ; 

- a ho. hadtápot első és második lépcsőre bontja. 

Az elgondolásomat - a fentiek figyelembevételével - az 1. sz. 
melléklet szemlélteti. 

Az operativitás fokozása, valamint a rugalmas mozgó vezetési pont 
kialakítása megköveteli a nagykiterjedésü, nehezen mozgatható ho. htp.
tól a HVP „elszakítását" menetben, településben (elhelyezkedésben) 
egyaránt. A ho. htp.-ot nem célszerű a harcoló egységekhez túlságosan 
közel vinni. A harchelyzet gyors változásai viszont megkövetelik a ho. htp. 
vezetéstől a magas fokű informáltságot, a gyors és időben történő intéz
kedések kiadását. 

A lendületes támadás eredményeképpen néhány órán belül olyan 
helyzet állhat elő, amikor a távolságok megnövekedése következtében, a 
híradó eszközök nem biztosítják az alárendelt hadtápok nagy részével az 
összeköttetést, ennek következtében fellép az információ hiánya és követ
kezésképpen elmarad a megsemmisült anyagi eszközök időben történő 
pótlása. A HSH az atom- és vegyicsapásokat szenvedett egységek kiüríté
sében nem képes a helyzetnek megfelelő gyorsasággal és szervezettséggel 
funkcionálni. 

Az elmondottakból következik, hogy a HVP a harcoló egységeket a 
támadóharc folyamán olyan távolságra közelítse meg, hogy azok htp. tör
zseivel a híradó eszközökön megbízható - párbeszédre is alkalmas -
összeköttetést folyamatosan fenn tudja tartani. Ugyanakkor a ho. htp. 
alegységek és egységek részére biztosítani kell mindazon híradó eszközö
ket, amelyek - a HVP „leszakadásából" eredő direkt irányítási rendszer 
kiesését - megnyugtató módon biztosítják a folyamatos vezetést. 

Az operativitás növekedése és a rugalmas vezetési pont kialakítása 
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egyben meghatározója a személyi és vezetési eszközök felosztásának, 
összetételének is. 

A 2. sz. melléklet szerinti koncepcióból fakad az a szervezési változás, 
amely a HVP-ot a támadóharc vezetése során két csoportra osztja. (A 2. 
sz. mellékletet lásd a folyóirat végén): 

1. Operatív csoportra. 

2. Az alárendeltek vezetését és irányítását végző HVP-ra. 

A htp. operatív csoport - célszerű - állománya a helyzettől függően, 
a támadóharc anyagi, eü. és technikai koordinációs tevékenységéhez és 
a helyzet tisztázásához szükséges személyekből áll: 

- PKHTPH, 
- Pk. techn. h., 
- Htp. TÖF (csak a PK HTPH elhatározásának meghozataláig), 
-VEZO, 
- FVF, 
- összekötő tiszt (aki a tervezés időszakában a PK HTPH segítője 

is), 
- gépíró. 

A lefolytatott gyakorlatok tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a leg
célszerűbb az, ha az operatív csoport a támadóharc megszervezése idő
szakában, esetenként a támadóharc folyamán is - az említett össztétel
ben - a harcállásponton tartózkodik és a munkát az alábbi sorrendben 
végzi el: 

- tanulmányozza a kialakult helyzetet (a ho. előtt álló feladatokat); 
- értékeli a htp. helyzetet és felméri a lehetőségeket; 

- meghallgatja a HOPK elhatározását; 
- előkészíti a htp. biztosítás megszervezésére vonatkozó elgondolást; 
- elhatározás meghozatala; 
- előzetes intézkedések kiadása (amennyiben szükséges); 
- jelenti elhatározását a HOPK-nak; 
- tájékoztatja a HALOV munkacsoportjait; 
- elkészíti és az összekötők útján eljuttatja az alárendeltekhez a 

htp. parancsot, illetve intézkedést; 
- ellenőrzi a htp. biztosítására vonatkozó intézkedések végrehaj

tását, a htp. egységek és alegységeknél, HVP-on 1-2 csapatnál; 
- jelentést tesz a HOPK-nak a feladatok végrehajtásáról; 
- a támadóharc során a beérkező jelentések alapján intézkedik a 

felhasznált vagy megsemmisült anyagi eszközök azonnali pótlására, a 
sérültek összegyűjtésére, hátraszállítására és ellátására. 

Indokolt és szükséges, hogy a HOPK, HTPH elhatározásának meg
hozataláig a htp. TÖF vegyen részt az operatív csoport munkájában. !gy 
azonnal tájékozódik a HOPK elhatározásáról, amelynek fő kivitelezője 

a htp. TÖF, a1ci a htp. egységeket és alegységeket vezeti és irányítja. 
A párhuzamos munka végzése megköveteli, hogy a HOPK HTPH 

elhatározásának meghozatala után az előzetes intézkedések birtokában a 
htp. TÖF a HVP-ra menjen, ahol - az operatív csoport munkájával 
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párhuzamosan - megkezdi a htp. biztosítási terv kidolgozását és ha 
• szükséges, előzetes intézkedéseket ad ki a htp. alegységeknek. 

A gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a htp. TÖF-nek 
szükségtelen megvárni a HOPK elhatározásának meghozatalát abban az 
-esetben, ha az előzetes elhatározásban lényeges változás nem várható. 

A szükséges koordinációs tevékenység az esetek túlnyomó többségé
ben csak r~érdé.seket érint - és nem befolyásolja a HOPK HTPH el
határozásának egészét - így azok különböző csatornákon keresztül el
juttathatók a HVP-ra. 

A támadóharc megszervezése időszakában a ho. htp. vezetésének 
arra kell törekedni, hogy minél több időt biztosítson az alárendeltek 
számára a feladat végrehajtására. E törekvést csak akkor képes meg
valósítani, ha az adott idő alatt többirányú párhuzamos tevékenységet 
folytat. A párhuzamos munka végzésének hiánya a tervező munka első 
időszakában semmittevésre kárhoztatja a HVP-on tartózkodókat, de még 
inkább a htp. egységet és alegységet, míg a második időszakban meg
feszített munkával is nehezen képesek a feladat teljesítésének eleget 
tenni, amely a munka minőségére, az eredmények realizálódására van 
káros hatássat 

A „LAVINA" gyakorlat során az előbbi gondolatokkal kapcsolatban 
az alábbi tapasztalatokat szereztem: 

A H-on tartózkodó ho. htp. operatív csoport a PK HTPH elhatáro
zását 20.00-ig kidolgozta. A htp. TÖF azonban nem indult vissza a HVP
ra, mert a htp. inté:z:kedések kidolgozását végezte, és csak a hajnali órák
ban tért vissza a HVP-ra. lgy természetes, hogy a helyzet ismeretének 
hiányában tervező munkát a HVP-on tartózkodók nem tudtak végezni. 
A ho. htp. vezetése az operatív csoport munkájával megszerzett többlet 
időt nem tudta kihasználni, így a htp. biztosítás megszervezésére rövid 
idő állt rendelkezésre, amely a gyakorlat folyamán mindvégig éreztette 
hatását. 

Többször felmerült -az a kérdés, hogy a htp. operatív csoport milyen 
hír. eszközökkel rendelkezzék? 

A tervezőmunka időszakában a H-on tartózkodó operatív csoport 
számára semmi nem indokolja, de a hír. eszközök korlátozott száma 
ezt nem is teszi lehetővé, hogy -az operatív csoport önálló rádióhálóban 
vezesse az alárendelt htp.-okat, mert ezzel megbénítja a HVP-on folyó 
munkát. Amennyiben az operatív csoport a 3. sz. melléklet szerinti el
gondolást figyelembe veszi, úgy önálló híradás megteremtésének igénye 
nem is jelentkezik. 

A HVP-on az alábbi összeköttetési rendszer kialakítását tartom cél-
·szerűnek: 

- elöljáró htp, törzs felé 1 db R-118 rádióállomás; 
- HOPK vagy ho. TÖF rádióhálójában 1 db R-104 rádióállomás; 
- a H felé, esetenként az EH felé is, 1 db 405 reléállomás; 
- a ho. 1. lépcsőjében levő egységek htp.-jainak irányítására és az 

alegységek vezetésére 1 db R-104 rádióállomás; 
- a ho. második lépcsőjében levő egységek hadtápjainak irányí-
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tására, valamint a ho. htp. első és második lépcsőben levő htp. egységek 
vezetésére 1 db R-104 rádióállomás. 

Az operatív csoport aktív tevékenysége és a híradás fenti módon 
való megszervezése a ha. htp. összekötő tiszt szerepét nem csökkenti, 
hanem tevékenységi körét kiterjeszti. A H-on tevékenykedő összekötő 
tiszt n1unkája két fő területre osztható: 

1. Ha az operatív csoport a H-on tartózkodik, az összekötő tiszt a 
HOPK HTPH segítőjeként tevékenykedik. 

2. Amennyiben az operatív csoport a HVP-on tartózkodik, akkor 
az összekötő tiszt a következő feladatokat végzi: 

- vezeti a helyzetnyilvántartó té,,képet a tájékoZltató csoporttól szer
zett adatok alapján, 

- folyamatosan informálja a HVP tervező csoportját a helyzet vál
tozásokról személyesen, híreszközön vagy vázlatok formájában futár
útján, 

- kapcsolatot tart fenn a szakalegységek törzseivel. 

A biztonságos összeköttetés megteremtése, valamint a H-on történt 
gyors tájékozódási lehetőség megteremti annak feltételét, hogy a htp. 
vezetés az optimális infonnáltság megszakítás nélküli birtokosa legyen. 

A htp. egységek és alegységek tevékenységének vezetése, a csapat 
htp.-ok irányítása, a htp. TÖF vezetésével - alapvetően - a HVP-ról 
történik. A feladat esetenkénti tisztázásához a HVP-ról kivált operatív 
csoporttal való biztonságos relé, illetve rádióösszeköttetés fenntartása 
nélkülözhetetlen. 

A támadó harc megvívása a HVP-tól megköveteli a bekövetkezett 
változásra történő gyors reagálást, intézkedések foganatosítását, E köve
telmény megoldásának lehetőségét és célszerűségét abban látom, ha a 
harcoló egységek htp.-jait, a htp. egységeket és alegységeket a htp. TÖF' 
irányítja és vezeti, a PK HTPH pedig a PK-kal való szoros kapcsolat 
fenntartása mellett elemző, értékelő és ellenőrző tevékenységet végez. 

A vezetés új mechanizmusából következik az ellátási rendszer új 
módon való kidolgozása és alkalmazása is. Ez abban jut kifejezésre, 
hogy a ho. második lépcsőjének harcbavetéséig az első lépcsőben harcoló 
egységek ellátása a ho. htp. első lépcsőjéből történik. A ho. második 
lépcsőjéneik harcbavetése után ez az elgondolás változhat, az ellátás 
történhet továbbra is mélységben való megosztás szerint, de kiegészül
het még szélességben történő megoszlással is. 

A HDS első lépcsőjében harcoló hadosztályok valamelyikének le
váltása a harchelyzettől függően történik. Előfordulhat, hogy a levál
tásra kerülő hadosztály megmaradt erőiből összevont osztagot képeznek 
és hadosztály tartalékként a harcbavetett második lépcső hadosztály 
sávjában tevékenykedik. fgy a támadás első időszakában a ho. közelebbi, 
illetve napi feladatának eléréséig a ha. második lépcsőjében tekintélyes 
erők és eszközök tömörülnek. Az esetek többségében a ho. második lép
csőjének részei a hadosztály, illetve a HDS mélységében is tevékenyked
hetnek légideszant megsemmisítésében vagy az ellenség más vonatkozású 
behatásának felszámolásában. Az elmondottak azt is bizonyítják, hogy 
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a ho. második lépcsőjének részei a főerőktől mintegy 80-100 km-es tá
volságra is leszakadhatnak, ezért az ellátásuk megszervezése komoly 
problémát és nehézséget jelent. Ezen egységek ellátása a legmegbízhatób
ban a mögöttük menetelő ho. htp. második lépcsőjével oldható meg. 

A szakegységek és alegységek htp. törzseinek vezetését kedvezőtlenül 
befolyásolja a közvetlen összeköttetés hiánya, mely a folyamatos ellátás 
menetét zavarja. Ezért szükséges, hogy keressük a megoldást, és kedvező 
feltételeket teremtsünk - áthidaló megoldások beiktatásával - az össze
köttetés lehetséges változatainak kiformálásához. A „LA VINA" gyakorlat 
tapasztalata ebben a vonatkozásban az volt, hogy a szakalegységek htp. 
törzsének vezetése a ho. fn.-i főnökök eszközein keresztül valósítható meg. 

A H és HVP közötti biztonságos relé-összeköttetés lehetőséget nyújt 
a szakalegységek htp. törzsei részére készített intézkedéseknek a ho. 
fn.-i főnökök útján történő eljuttatásához. 

Felvetődik a kérdés, hogy zavarja-e a fn.-i főnökök tevékenységét 
a HVP-tól kapott feladat? 

A felvetett kérdésre egyértelmű kedvező választ ad a kötelező együtt
működés, a szakalegységek ellátásáért érzett felelősség elve is. A gyakor
lat azt bizonyítja, hogy a rejtjelzett htp. intézkedések továbbítása külö
nösebb meg\e["helést a fn.-i tö.-zsek számára nem jelent, mert vagy táv
beszélőn érkeznek, amely csak mechanikus továbbítását igényel, vagy 
a H-on tartózkodó összekötő htp. tiszt által elkészített távirat továbbí
tásában jut kifejezésre. 

A mélységben tevékenykedő alegységek a fMrőktől való „elszaka
dása" a HVP-tal való kapcsolat megszakadását eredményezi. A helyzet 
gyors felismerése módot nyújt arra, hogy a HVP - ha közvetve is, az 
összekötő htp. tiszt útján - bekapcsolódjon az átjátszó állomásokkal 
létrehozott összeköttetés rendszerébe, vagy a ho. TÖF nagyteljesítményű 
híradó eszközén keresse meg az intézkedések eljuttatásának lehetőségét. 

Végül továbbra is nyitott kérdés marad a ho. tábori sütőde irányí
tásának és vezetésének problémája. 

A tábori sütöde sajátos tevékenysége feltételezi a viszonylag huza
mosabb időn keres:ctül egyhelyben való tartózkodást. A ho. kenyér
szükségletének folyamatos és zavartalan biztosítása megköveteli az al
egységek részére a 18-20 órás munkanap biztosítását. Ennek következ
tében a tábori sütöde a támadóharc folyamán mintegy 80-100 km 
távolságra leszakad a ho. HVP-tól. A hír. eszközök hiánya következtében 
a vezetés lehetősége kétségessé válik. Mint ismeretes a ho. mozgó sütöde 
nem rendelkezik - annak ellenére, hogy a 80-100 km-es távolság 
állandónak tekinthető - megfelelő hír. eszközzel. 

Felvetődik a kérdés, hogy a ho. htp. törzs hogyan lesz képes a tábori 
sütöde irányítására, vezetésére és manövereztetésére? 

A tábori sütöde a ho. élelmezésének komoly bázisát képezi, amely
nek jelentősége ellenséges területen tovább növekedik. Ezért döntő je
lentősége van a tábori sütödével való összeköttetésnek. 

A ho. htp. jelenlegi helyzetének reális elemzése alapján találhatunk 
áthidaló - de nem minden vonatkozásban megnyugtató - megoldáso
kat. A variánrok szűk skáláján belül jelentkezik: a motoros hírvivők 
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útján történő összeköttetés fenntartása. Felvetődik annak lehetősége is, 
hogy a ho. második lépcsőjében a ho. mélységben tevékenykedő egység 
htp. törzsén keresztül vezessük a ho. mozgó sütödét. 

Ezeknek a lehetőségeknek azonban az adott harchelyzet alakulása 
korlátokat szabhat, vagy mint lehetőségeket teljesen kizárja azokat. A 
motoros hírvivőre hazai területen biztonságosan lehet számítani, de el
lenséges területeken ennek lehetősége bizonytalanná válik a közlekedési 
utak biztonságos őrzése és feszes forgalomszabályozása mellett is. 

Több esetben felvetődött annak lehetősége, hogy egy-egy egységnek 
alárendelve megosztva alkalmazzuk a mozgó sütödét. Ezt az elgondolást 
nem tartom célravezetőnek, tevékenységüket zavarja, rrianóverező képes
ségüket károsan befolyásolja. 

Az elmondottakkal kapcsolatban meg kívánom jegyezni, hogy a 
vázolt vagy ehhez hasonló munka-mechanizmus kialakítása feltételezi 
a hadosztálytörzs hasonló típusú munkarendjét. Célszerű, ha a htp. ve
zetés munka-mechanizmusa a ho. törzs munkarendjére épül, annak 
mintegy folytatásaként. 

* • 

Cikkemet a teljesség igénye nélkül írtam. A „LA VINA" gyakorla
ton szerzett tapasztalataim indítottak arra, hogy vitaindítóként -
leírjam a ho. htp. vezetése - általam elképzelt - korszerűsítésének 
egy változatát. 
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