
A várható hadtápveszteségek egyes kérdései 
az első támadó hadműveletben 

Kapu s Gyula alezredes 

A hadtáptörzsek, alegységek és egységek háborús feladatokra történő 
felkészítése során jelenleg még - az esetek többségében - nem gyako
roltatjuk kellő alapossággal a várhatóan bekövetkező veszteségekkel kap
csolatos feladatok végrehajtását. 

A különböző kiképzéseken, de főképpen a gyakorlatok végrehajtása
kor sok esetben csak formális közlések utalnak arra, hogy veszteségekkel 
kell számolni a csapatok és hadtápjaik vonatkozásában. A kialakított hely
zetek - zömében - nem tükrözik a tömegpusztító fegyverekkel okoz
ható veszteségek várható „éles" körülményeit és a hadtápbiztosítás végre
hajtására gyakorolt tényleges kihatás lényegét. A helyzet ezirányú alaku
lásának okai - többek között a probléma felszínes vizsgálatára, ebből kö
vetkezően a kérdéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati nézetazonosság 
kialakításának 'hiányosságaira is visszavezethetők. 

A hadügy forradalma nyomán - egy elkövetkező atomvilágháború
ban az erőfölény létrehozásának legfőbb eszköze az atomfegyver lesz. A 
tömegpusztító fegyverek alkalmazásával lehetővé válik az ellenségnek 
egyidöben, nagy területeken, tömeges veszteséget okozni, mind élőerőben, 
mind technikai eszközökben és anyagban. Mindezek alapján a hadműve
letek (harc) megvívásának anyagi, technikai szükségleteit a tervezett fo
gyasztások mértéke mellett a korábbiaknál sokkal lényegesebben fogja 
befolyásolni a várható veszteségek volumene. 

Az elkövetkező háborúban a várható veszteségek alakulását mind a 
csapathadtápban, mind a magasabb tagozatokban alapvetóen befolyásol
hatják: 

- az alkalmazott fegyverek (elsősorban a tömegpusztító fegyverek) 
jellege, mennyisége és állapota; az erőviszonyok, a fegyveres erők álla
pota; a háborúra való felkészültség helyzete; a háború időtartama; az 
adott csoportosítások (erők) helye és szerepe; a mindenoldalú biztosítás 
színvonala, a terep, időjárás és a lakosság beállítottságának körülményei: 
az egészségügyi viszonyok. 

A felsorolt - egyenként is igen széles területet felölelő kérdéskomp
lexumokból, a hadsereg első támadó hadművelete hadtápbiztosításának 
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aspektusából - egyes olyan részterületekkel kívánok mélyrehatóbban 
foglalkozni, mint: 

- a várható veszteségek körülményei és volumene; 
·- a várható veszteségek kihatása a hadtápbiztosításra; 
- a veszteségpótlás követelményei és lehetőségei. 

A hadtápveszteségek várható körülményeiről 

A katonai irodalomban és a gyakorlatban is - viszonylag tisztázot
tabbak a csapatok várható veszteség nagyságára vonatkozó elképzelések. 
Kevésbé mondható ez a hadtáp jellegű veszteségek alakulásának reálisan 
elképzelhető körülményeire. Más szóval, a hadtáp veszteségek valószínű 
bekövetkezésének alakulásáról a hadműveleti-harcászati helyzethez tér
ben, időben viszonyítottan stb. kevesebb szó esik. 

A tömegpusztító eszközök általános és tömeges rendszerbeállításával 
olyan helyzet állt elq, hogy a veszteségek mértéke ugrá~3zerüen m2-gnőtt. 
Ismeretes, hogy egy-egy atomcsapással percek leforgása alatt kikapcsol
ható a hadosztály hadtáp tagozat vagy a hadsereg hadtápcsapatok jelen
tős része. A rakétahordozók és más célbajuttató eszközök korlátlan ható
távolsága egyenlően veszélyezteti a harcoló és ellátó csapatokat a hadse
reg hadműveletében. 

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a várható ellenség által 
már rendszerbeáilított és alkalmazásra tervezet idegmérgek és baktériu
mok az atomfegyverekkel egyenlő hatású pusztítást okozhatnak a szemé
lyi állományban. Azt sem lehet szem elől téveszteni, hogy a szárazföldi 
csapatok „hagyományos fegyverei"-nek hatása és lehetőségei is alapvetően 
változtak. PI.: A szovjet gl. ho. egy össztüzének hatása a rakétafegyverek 
nélkül több mint négyszeresére nőtt a II. világháború óta. 

- A csapatok technikai felszereltségének ugrásszerű növekedése é.; 
ennek következményeként megnőtt mozgékonysága a mozgókészlet kisza
batok és ezek volumenének jelentős növelését eredményezték. Mindezek 
törvényszerűen a veszteségek növekedéséhez vezethetnek. 

- Az anyagellátás megnövekedett feladatait ma már csak a szállí-
tások folyamatos, éjjel-nappal történő végrehajtásával lehet megoldani. 

PI.: Egy gl. ho. napi szállitási feladatai 30-400/o-át nappal 
végzi, mintegy 13-22 OOO tonnakilométer kihatással, amely a 
lehetséges oszlopképzéseket alapul véve átlag napi 4-6 órás 
nappali mozgást követel meg az utakon. E körülmény is a 
veszteségek növekedésének irányába hat. Szükséges figye
lembe venni azt is, hogy a szállitó gépkocsik egyedi teherbírá
sának növelése a szállított anyagok pusztításának koncentrál
tabb lehetőségét eredményezheti. 

- A veszteségek növekedésének tendenciájával ellentétesen, csök
kennek a veszteségek pótlásának lehetőségei. A hadműveletek megnőtt 
méretei és megszakítás nélkül történő folytatása a javító, helyreállító 
munkát és a feltöltést végrehajtó szerveket egyre nagyobb feladatok elé 
állítja. Ennek a ténylegesen meglevö ellentmondásnak a feladása érdeké--
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ben az eddigieknél fokozottabban ki kell használni a veszteségek csök
kentésének minden lehetőségét. 

A fontosabb rendszabályok közül is aláhűzottan kell foglalkozni a had
tápfe!derítés különböző módszereinek komplex alkalmazásával; a tömeg
pusztító fegyverek elleni védelem és őrzés-védelem feszes megszervezésé
vel és végrehajtásával; a hadtápcsapatok és törzsek követelmények sze
rinti elhelyezésével (telepítésével); az álcázással; a hadszíntér adatok hoz
záértő felhasználásával; a hadtápvezetés fejlettségével. 

Az előbbiek megfelelő végrehajtását - elsősorban - a háborúra tör
ténő felkészítés során végrehajtott differenciált és célirányos kiképzéssel 
lehet biztosítani. (Példaként említve a hadtápcsapatoknak az uralkodó 
szélirányra párhuzamosan, az utak mentén nvonalasan" történő elhelye
zése - a hagyományos körletekkel szemben - 20-250/o-kal csökkentheti 
a veszteségeket.) 

A háború rövid veszélyeztetettségi időszak után, tömegpusztító fegy
verek alkalmazásával történő kirobbanása esetén az első tömeges csapás 
már az „M" végrehajtása közben (pl. az elrendelés után 3-8 órával) be
következhet és különböző intenzitással 1,5-2 napig tarthat. Egy ilyen 
változatot alapul véve főbb következtetésként levonható: 

- A mozgósítás időszakában a csapat- és a hadműveleti hadtáp a 
feltöltöttségét (a kiegészítési feladattól is függően) a bevonulási körzetek
ben bekövetkezett romboltság és a nagy kiterjedésű összefüggő sugár
szennyezett övezetek kialakulása következtében csak részben (különböző 
százalékban) lesz képes elérni. A meghatározott szervezetből fennmaradó 
hiányok a veszteség egy speciális formáját jelenthetik, emellett ez esetben 
a lebiztosítás minőségi mutatóiban (típuscsere, szakmai képzettség hiánya 
stb.) is „veszteségekkel" kell számolni. 

Ebben az időszakban a vonatkozó utasítások értelmében - a hadtáp
vezetésnek az előbbiekben körvonalazott veszteségekkel kapcsolatban a fő 
figyelmet a pótlás biztosítására kell fordítania (a parancsnok segítségével, 
a szervezési-kiegészítő szerveken keresztül megvalósítva). 

- Ha hadműveletek kezdetekor kölcsönösen alkalmazásra kerül az 
atomfegyver, a hadtápbiztosítás végrehajtásának feltételei összehasonlít
hatatlanul rosszabbak lesznek, mint amikor a mozgósítást, előrevonást 
(átcsoportosítást) és szétbontakozást az ellenség tömegpusztító fegyverei 
behatása nélkül lehet végrehajtani. 

Az sem elhanyagolható körülmény a várható veszteségek „ütemének" 
számítása szempontjából, hogy az első tömeges csapás után mennyi idő 
múlva számolhatunk az első csapás következő hullámával. 

- A hadműveleti előrevonás és szétbontakozás időszakában (ha már 
kirobbant a háború) a hadtáp állományában, szakanyagban és techniká
ban a tömegesebb veszteségekkel az átkelőhelyeknél, közúti csomópontok
nál stb. számolhatunk. Kényszerülhetnek a hadtápcsapatok sugárszeny
nyezett körletekben ,·aló tevékenységre, ennek következtében ideiglenes 
és végleges veszteségeik lehetnek. A seregtest hadtáp, de esetenként a 
magasabbegységek hadtápjai is atomcélpontot jelentenek az ellenség ré
szére. 
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- Az első hadművelet (harcnapok) során a hadműveleti és csapat
hadtápban a tömegpusztító fegyverek csapásai nyomán bekövetkező vesz
teségekre az egyidőben, tömegesen és a teljes hadműveleti mélységben 
-0kozott pusztítás lesz a jellemző. 

A fentebb kifejtettek alapján jogosnak tűnik egy-két általános követ-
~ keztetés levonása: 

• 

- a kezdettől fogva tömegpusztító fegyverekkel vívott hadművele
tekben az ellenség valószínűleg az első csapás időszakában (1-2) és a had
sereg közelebbi feladata teljesítéséig fogja a hadtápcsapatoknak is a leg
nagyobb veszteségeket okozni. Amennyiben kedvezőtlenek a lehetőségei, 
az előbbi fordítva is elképzelhető, mivel a hadművelet első napjaiban az 
.,elsőrendű" atomcélpontokra (atomfegyverek, harckocsicsapatok, vezetési 
pontok) lesz kénytelen a rendelkezésre álló atomeszközt felhasználni. Nyil
vánvalóan a hadtápbiztosítás végrehajtása szempontjából az utóbbi mond
ható ,,kedvezőbbnek"; 

- ha az ellenség képes felderítési stb. adatai alapján atomcsapást 
kiváltani valamely hadtáptagozat raktáraira, akkor kedvezőtlen hatásfok 
esetén is az adott objektum túlnyomórészben való lefogása és a megsem
misítése lesz jellemző. Ez a várható körülmény a hadtápbiztosítás végre
hajtásában - ha ideiglenesen is - jelentős fennakadást eredményezhet; 

- ritka eset lesz az, amikor a csapatok és hadtápjaik veszteségei egy 
adott hadműveleti napon közel egyezőek lesznek. Ilyen körülmények kö
zött az ellátási követelmények és lehetőségek közötti ellentmondás felol
dása jelentheti a veszteségek nyomán kialakuló hadtáphelyzet megítélésé
nek lényegét; 

- a hadsereg hadművelete végrehajtása során - esetenként - a má
sodik lépcsőben összpontosított vagy előrevonást végrehajtó magasabb
egységek, illetve hadtápjaik az ellenség fő atomcélpontjai közé tartozhat
nak. 

A várható veszteségek differenciálódásáról: 
Az első támadó hadművelet hadtáp jellegű veszteségeivel a seregtest 

hadtápvezetése - a várható nagyfokú differenciálódás miatt - nem elég
séges, ha csak általánosan számol. Hasonlóan - bár kisebb keretek kö
zött - a magasabbegységek (egységek) hadtápvezetése részére nem elégsé
ges az általános igényű számvetések készítése. Reálisan számolva sem 
)<épzelhető el, hogy az egyes időszakokban a csapatok és hadtápjaik, vagy 
a hadtápbiztosítást végző szervek veszteségei nivelláltan jelentkeznének. 

A probléma jobb megvilágítására - a részletes elemzés igénye nélkül 
- a veszteségek a következőképpen alakulhatnak: 

- viszonylag harcrakészek a csapatok (alegységek, egységek, maga-
sabbegységek) és a bekövetkezett veszteségek alapján működésképtelen a 
hadtápjuk; 

- viszonylag kis veszteséget szenvedtek, müködésképesek a hadtáp
alegységek és nagyobbrészt megsemmisültek az ellátandó csapatok; 

- általában működőképes a magasabbegység, seregtest hadtápja, de 
~ ezen belül a gyógyító, sebesültszállító, sütő, vagy javító kapacitás jelentős 

mérvű veszteségeket szenvedett, és így nagyobbrészt működésképtelen; 
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- működőképes seregtest (magasabbegység) hadtápraktárak, meg
semmisített HVP. 

A differenciálódás különösen szembeötlő, ha pl. egy hadművelet alatt 
a szállítótérben - az egész HDS-re vonatkoztatva - várható, bekövet-
kezhető 5-156/o-os vissza nem térő veszteség egyes egységek, magasabb-

-· 

egységek szállító technikájában, vagy a hadműveleti hadtáp egyes szállitó- a 

zászlóaljainál eléri a 60-80%-ot is. 

úgy véljük, mindenképpen szükséges olyan következtetés levonása, 
hogy az általános veszteségi mutatók felhasználásán túl, a hadtápbiztosi
tás tervezése, megszervezése, végrehajtása és a hadtáp vezetése során a 
nagyfokú veszteség differenciálódás várható kihatásaival sokoldalúan fog
lalkozni kell. 

A várható és h&övetkezett veszteségek megítéléséről 
és a hatékony információról 

E területen különösen szükséges az elvi és gyakorlati kérdésekben az 
egységes álláspont kialakítása, mivel ezek hiányában a hadtápvezetés ne
hezen tud adott esetekben helyes elhatározásra jutni. Ismeretes, hogy a 
napi jelentések rendszerében az elöljáró a veszteségekről (hadosztály, had
sereg szinten) naponta 20.00-ig, illetve 22.00-ig szerez tudomást. A jelen
tések két csatornán - a szervezési-kiegészítő tiszteken, illetve a hadtáp-· 
helyetteseken keresztül - jutnak el az elöljáróhoz a teljes csapatállo-
mányra stb. vonatkozóan. • 

A többcsatornán történő jelentés szükségszerűen megköveteli,. 
hogy a hadosztály, hadsereg hadtáptörzsek megfelelően érté-
keljék a hadtápjaik veszteség-helyzetét és ennek alapján szo-
ros együttműködést alakítsanak ki a szervezési-kiegészítő szer-
vekkel a szükséges kiegészítésekre vonatkozó elhatározás he-
lyes kialakítására. Egyben felvetődik a szükségessége a had-
táp összefoglaló jelentések olyan tartalmi változásának, amely 
biztosítja a veszteségek jelentésén túl a tett intézkedések és a 
javaslatok (igénylés) továbbítását is. 
Jelenleg érvényben levő vonatkozó utasítás (,,Utasítás a fegy
veres erők háború idején történő kiegészítésére") a személyi 
veszteségek terén előírja, hogy az adott csapatnak 30%-os 
(vagy ezt meghaladó) vesztesége esetén külön igénylést kell 
felterjeszteni az elöljáróhoz. 

Mivel a hadtáp anyagi, technikai eszközök vonatkozásában nem ren
delkezünk veszteségpótlást szabályozó átfogó utasítással, célszerű lenne a 
hivatkozott utasításhoz hasonlóan kötelezővé tenni soronkívüli jelentés és 
igénylés felterjesztését, amennyiben az adott tagozat alárendeltjei össz
raktári készleteiből valamely anyagnem (anyagnemek) 50~/o-a megsemmi
sült (pl. harckocsi hajtóanyagból magasabbegység alárendelt ezred raktá-
rak 0,5 javadalmazásból összesítve 0,25 javadalmazás) vagy ha a maga
sabbegység, seregtest raktárában valamely anyagnem (anyagnemek) 50,-
0/o-a megsemmisült. 
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A hadtáp sorállományában és törzsekben bekövetkező tömeges vesz
teségek (30%-os vagy nagyobb veszteség, illetve a hadtáptörzsek kulcs
loeosztásó. személyeinek elvesztése) esetén az elöljáró hadtáptörzsnek a 
legrövidebb időn belül informálódnia kell a szükséges intézkedések ki
adása érdekében. Pl. a hadosztály raktárak (egy hadosztálynál) 350/o-os 
veszteség esetén a szervezési-kiegészítő csatornán még nem kell soronkívül 
igénylést felterjeszteni, mivel a hadosztály viszonylatában ez a veszteség 
százalékban minimálisnak számít, ugyanakkor a hadtápbiztosítás szem
pontjából - az érintett hadosztályra - döntően kell megítélni az ilyen 
mérvű veszteséget. 

Hasonló módon bekövetkezhet, hogy valamely hadosztály, se
regtest önálló hadtápegysége (alegysége) 30 vagy nagyobb szá
zalékos veszteséget szenved. Ebben az esetben az érintett szerv 
mint csapat, a hivatkozott utasítás szerint soron kívüli igény
lést köteles felterjeszteni a szervezési-kiegészítő tisztnek. Ugyan
akkor a PK HTPH-nek is soronkívül jelenteni kell a bekövet
kezett veszteségeket, a tett intézkedéseket, továbbá a kérel
meket és javaslatokat a hadtápbiztosítás folyamatos végrehaj
tása érdekében. Talán kissé túl bonyolítottnak tűnik az ilyen 
részletekbe menő szabályozás igénye, de a hatékonyan és idő
ben történő reagálás csak így valósulhat meg az elöljárók ré
széről. 

Megítélés tárgyát kell képezze az is, hogy mikor lehet, illetve köteles 
- az adott szinten felelős - PK HTPH javaslatot tenni a nagy vesztesé
geket szenvedett hadtáp csapat megszüntetésére, másikkal való összevoná
sára. Elképzelhetően ilyen esetekben célszerű ha a döntés joga az elöljáró 
PK HTPH hatáskörébe tartozik. Hasonlóan az elöljáró hadtáptörzsben 
célszerű döntést hozni arra vonatkozóan is, hogy a nagy veszteséget szen
vedett alárendelt hadtáptörzset meddig és mikor célszerű feltölteni, ki
egészíteni és mikor kell a vezetést átvétetni más hadtáptörzsekkel. 

Különös figyelemmel kell megítélni a más nemzetiségű hadműveleti 
magasabbegységek kötelékébe átadásra kerülő csapatok várható hadtáp 
jellegű veszteségeinek kilátásait, valamint a kiemelt jelentőségű feladato
kat végrehajtó (föirányba első lépcsőben támadó, EVO-ként, légideszant
ként tevékenykedő) csapatok hadtáp jellegű veszteségeinek várható ala
kulását. 

Következésképpen megállapítható, hogy a hadtápvezetésnek folyama
tos tájékozottsággal kell rendelkeznie a napi és a rendkívüli veszteségek
ről. Szoros együttműködést kell megvalósítani az információ biztosításá
ban és az intézkedések kialakításában, valamint a végrehajtás során -
elsősorban a szervezési-kiegészítő, valamint más szervekkel. Mindezeket 
annak érdekében, hogy - az adott lehetőségeken belül - a bekövetkezett 
veszteségek megszüntetésére vagy csökkentésére a legcélszerűbb módsze
rek kerüljenek alkalmazásra. 

A legrövidebb idő alatt biztosítani kell az olyan hadtáp jellegű vesz
teségek jelentését és pótlását, amelyek az adott csapat (hadműveleti ma
gasabbegység) meglevő harci (hadműveleti) lehetőségeinek hatékonyabb 
kibontakoztatását akadályozzák. 
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A várható veszteségeknek a hadtápbiztositásra gyakorolt kihatásával 
kapcsolatos főbb kérdésekből, elsőként a hadtáp ;el!egií veszteségek' ter
vezésének lehetőségét, illetve szükségességét célszerű megvizsgálni kiin
duló alapként. 

Jelenleg az ismert álláspontok - nagyobbrészt két irányba polarizá
lódnak. Az egyik vélemény szerint a várható veszteségeket csak tudomá
sul kell venni, mivel a csapatok és hadtápjaik - általában véve - vi
szonylag egyene; arányban szenvednek veszteséget. így tehát a várható 
veszteségek nyomán nem adódik feszültség az ellátási igények és lehető
ségek között. A másik vélemény szerint részletesebben számolni kell előre 
a várható hadtáp jellegű veszteségekkel (nagyságrend és várható körül
ményeket tekintve) minden szinten és a hadművelet (harc) anyagi, tech
nikai „szükséglet" számvetése során a „fogyasztás és készletképzés" ele
mek mellett harmadik elemként a „tervezett veszteségeket" is számításba 
kell venni. 

Véleményünk szerint, a veszteség okozás megnőtt lehetőségei és kö
rülményei az utóbbi vélemény létjogosultságát, illetve korszerűségét iga
zolják. A kérdés feltehető úgy is, hogy hol és mennyire realizálható a 
ve.szteségtervezés a hadtápbiztosítás - közelebbről az anyagi biztosltás 
- vonatkozásában. Más szóval a várható veszteségekkel való számolás 
nyomán milyen előrelátó tevékenység valósítható meg a hadtápvezetés 
különböző szintjén? 

Köztudottan, a központ hadtápszervektől a csapathadtáp szervekig 
rendszabályokat kell megvalósítani a várható (tervezett) veszteségekkel 
kapcsolatosan a hadtápbiztosítás tervezése, szervezése és majd a végre
hajtása során. Ezek a rendszabályok tartalmilag alapvetően eltérőek az 
egyes hadtáp tagozatokban, de abban megegyeznek, hogy valamennyi a 
várható veszteségek minél hatékonyabb megelőzését, a várhatóan kiala
kuló körülmények kihatásainak reális előrelátását, valamint a pótlás (ki
egészítés) feltételeinek megteremtését célozzák. 

Véleményünk szerint a seregtest és csapathadtápok vonatkozásában 
a várható (tervezett) veszteségekben a hadtápbiztosítás feladataira gya
korolt hatása következményeiben különböző lesz. Minél alacsonyabb az 
adott hadtáptagozat, a veszteségek annál közvetlenebbül hatnak ki a har
colók ellátására. Előbbivel ellentétesen, a veszteségek pótlására a maga
sabb hadtáptagozatoknak - növekvően - nagyobbak a lehetőségeik, mi
vel nagyobb manőverező feltételekkel rendelkeznek. 

A várható veszteségekkel való tervezést tartalmilag a pótlási lehető
ségek arányában célszerű szélesíteni, mert pl. a zászlóalj vagy ezred tago
zatban a veszteségek pótlása főképpen az elöljáró segítségével, illetve in
tézkedése alapján történhet. 

A hadsereg és alárendelt csapathadtápban a veszteségek minőség sze
rint megoszlanak szakállományban, szaktechnikában és szakfelszerelésben, 
szállitó és más gépjármű technikában, szakanyagokban bekövetkező vesz
teségekre. 

i A várható egészségügyi veszteségek kérdését itt nem tárgyalva. 
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A felsor<;>lt kategóriák a tervezés során különbözőképpen jelentkeznek: 
- A szakállomány (tiszt, tiszthelyettes, sorállomány, illetve törzsek) 

várható veszteségeire vonatkozó tervezés a folyamatosan bekövetkező kü
lönböző veszteségek időszakonkénti, illetve a tömeges veszteségek azon
nali pótlási igényeinek a pótlás lehetőségeivel való összevetéséből állhat. 
A számvetés alapján meg kell tervezni e... változatok szerint és főbb vo
násaiban - a pótlás egyes eseteinek végrehajtási rendjét, különös tekin
tettel az együttműködési feladatokra. Ezt a tevékenységet mindenképpen 
a hadtáptörzseknek kell elvégezni a szervezési-kiegészítési szaktisztek 
alapelgondolására támaszkodva. 

- A szaktechnikában és szakfelszerelésben a tervezés fő tartalmát: 
az elszórt egyedi veszteségek · (1-2 mozgókonyha, töltógépkocsi stb.) és a 
szakalegységek részleges vagy teljes elpusztulása (pl. a TS kemencéi egy 
részének megrongálódása) nyomán bekövetkező helyzetek megoldásának 
előrelátó számbavétele képezi. E kategóriánál számításba kell venni a 
helyreállltás útján újra használhatóvá tehető eszközöket is. 

- A szállító és más, hadtápcsapatokhoz (törzsekhez) szervezett gép
jármű technikánál - a technikai biztosítás általáno;,_i-endBzerét alapul 
véve, egyrészt a várható meghibásodás és !Jl"!l"OI'gaÍódás volumenének a 
javítási lehetőségekkel való össz~-kell elvégezni, másrészt tömeges 
pusztulás esetére az ide_iglsnelf vagy végleges pótlás lehetőségeire kell 
számvetnLKövetkezésképpen számolni kell a nem feltölthető (pótolható) 
veszteségeknek a szállítási és más gépjárművekkel megoldandó felada
tokra történő kihatásával is. 

- A hadtáp szakanyagok várható veszteségeinek tervezésénél a fo
lyamatosan, valamint a tömegesen bekövetkezhető veszteségekre és ezek 
pótlási lehetőségeire kell számvetni, figyelembe véve mindezeknek a had
tápbiztosítás végrehajtására való lehetséges kihatását. 

A várható veszteségekre vonatkozó konkrét tervező munka elvei a 
következőkben foglalhatók össze: 

- a veszteségekkel való tervezést a hadtápbiztosítás tervezésének 
jelenlegi rendszerében célszerű megoldani; 

- a tervezést a kialakult általános normatívák, illetve a tömegpusz
tító fegyverek és légicsapások, valamint a hagyományos fegyverek hatás
adatai alapján kell végezni; 

- a tervezés során készített számvetések alapján a lényeg a levont 
következtetésekben jusson kifejezésre; 

- a tervek több változat szerint és operatív jelleggel készüljenek. 
A hadtápbiztosítás tervében az előbbiekben felsorolt négy kategóriá

nak megfelelően - a veszteségtervezést célszerű a „hadtáp állománya", 
,,a szállítótér és szállítások biztosítása", "az anyagi biztosítás" és „egész
ségügyi biztosítás" tervrészeknél, illetve a hadtápbiztosítás elgondolásá
ban kifejezni. 

A veszteségekkel való előrelátó, megközelítőleg reális számvetésre 
csak azok a hadtáptisztek vállalkozhatnak, akik jól ismerik a várható el-

,:. lenség lehetőségeit; az egyes fegyverfajták hatásadatait; a veszteségek 
megelőzésének módszereit és a veszteségpótlás lehetőségeit, illetve rend
jét. 
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A várható veszteségeknek a hatltápblztosításra gyahrolt 
konkrét kihatásairól 

A várható veszteségek, a keletkező nagyfokú rornboltság é&·a kiter
jedt szennyezett zónák - döntő hatást gyakorolhatnak fesztte1:mllb helys• 
zetekben a hadtápbiztosítás megszervezésére, végrwjtására é~.vezetésére, 
sőt esetenként ideiglenesen meg is béníthatják a folyamatos ellátást. 

Hasznosnak véljük ezzel kapcsolatosan néhány konkrét példa köze-. 
lebbről való megvizsgálását. A hadműveletek folyamán - az ellenség' 
földi atomcsapásai nyomán - összefüggő szennyezett zónák jöhetnek létre, 
melyek elválaszthatják a hadosztály és a hadsereg hadtápot a harcoló csa
patok jelentősebb részétől. Ilyen esetben elséisorban a kerülő irányok, a 
légi.szállítás, a zónák kevésbé veszélyes irányokba történő leküzdése, a 
harcolók készleteinek újra elosztása jöhetnek számításba, mint a hadtáp
biztosítás folyamatossága érdekében hozott rendszabályok. 

Szállító vonalak bénítása, szállítmányok tömeges megsemmisülése 
esetén szükségessé válik az útvonalakkal, a szállítmányokkal, szállítási 
módokkal történő manőverezés. Szállítmányok tömeges megsemmisülése 
esetén a veszteségekre a „íeludónak" és a „címzettnek" egyaránt reagálni 
kell az anyagi biztosítás újraszerveZésév.el vagy csak pontosításával. A 
szállítmány, mivel még nem érkezett be, elvileg.- n~_ a „címzett" veszte
sége, de gyakorlatilag a betervezett ellátás menetét __:-.,-I!legs=misitett · 
szállítmány nagyságától függően - a „címzettnél" befolyásolja. Az ilyen 
esetekben. a legkézenfekvőbb rendszabályoknak tekinthetjük újabb szál
lítmány indítását vagy az alárendelt utasítását valamely más magasabb
egységtől, illetve elöljáró bázisától történő anyagátvételre (szállításra). 

A felsoroltak lehetetlensége esetén - vagy azok végrehajtásával pár
huzamosan - az érintett hadtáptagozaton belül is mérlegelni kell a meg
levő készletek újra elosztásának szükségességét, volumenét és végrehajt
hatóságát. 

Vtközetbevetés, e!Zencsapás (és más hasonlóan kiemelt feladat) végre
hajtása előtt álló seregtest (és csapatai) hadtápbiztosítását végrehajtó és 
vezető szervekben bekövetkező tömeges veszteség esetén az elöljárónak az 
anyagi eszközök rugahnas manővereztetésével - lehetőleg a feladat 
megkezdéséig - kell pótolni a veszteségeket (hatáskörében, illetve az 
elöljárója segítségével). 

Atalárendelésre kerülő magasabbegységek, amennyiben tömeges had
táp jellegű veszteségeket szenvednek (vagy adott tagozatokban 5 száza
léknál nagyobbat) a pótlást - a lehetőségek függvényében - az átalá
rendelésbe kerülésig végre kell hajtani. Amennyiben a körülmények kap
csán ez a követelmény nem biztosítható, a veszteségpótlást az átalárende
lés után is végrehajthatja a „régi ellátó", attól függően, hogy az elöljáró 
hogyan szabályozza ezt a kérdést. 

Következésképpen, a néhány felsorolt jellemző példa alapján is meg
állapítható: 

A bekövetkezhető veszteségek hatékony megelőzése, a hadtáptörzsek 
és alegységek egyik alapvető feladatát képezi. 
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A várható hadműveleti (harcászati) feladatok szilárd hadtápbiztosítása 
érdekében a szükségletek megállapításánál nem hanyagolható el a vár
ható veszteségek sokoldalú számbavétele. 

Minél magasabb hadtáptagozatokban történik a hadtápbiztosítás meg
szervezése, úgy szélesedik tartalmilag a várható veszteségekkel történő 
tervezés. 

A hadtáptörzsekben és alárendeltjeiknél bekövetkezhető tömeges 
veszteségek esetenként a csapat feladatok végrehajtásának akadályát ké
pezhetik. 

A veszteségpótlás követehnényeit és lehetőségeit vizsgálva - elsősor

ban - az egyes problémakörök rendszerezésén keresztül lehet az elvi és 
gyakorlati válaszokat kialakítani. Ez annál inkább is szükséges, mivel az 
eddigiekben felvetett problémák megoldási lehetőségét is szükséges egy
értelműen körvonalazni. 

A hadtáp jellegű veszteségek pótlásának elveít a következőkben ha
tároznánk meg: 

a) Az elöljáró elsősorban hatáskörén belül köteles - a megítélt mérv
ben - pótolni az alárendeltek veszteségeit. 

b) A veszteségpótlás minden esetben a csapatok hadműveleti-harcá
szati lehetőségeinek maximális kihasználását kell biztosítsa. 

c) Elsősorban a működőképességüket elvesztett hadtápcsapatokat és 
törzseket kell kiegészíteni. Ha a kiegészítés nem lehetséges (vagy nem 

,; célszerű) a megmaradt állományt hasonló, működőképes hadtápcsapattal 
célszerű tevékenykedtetni (összevonni). 

d) A hadtáp jellegű veszteségek pótlását - általában - a hadtáp
biztosítási tervek alapján kell irányítani. 

e) A szállító és hadtáp szaktechnika várható javítási volumenének 
megfelelő javító kapacitás biztosítása szükséges. 

f) Az első hadműveletben a hadtápalegységekből, szaktechnikai esz
köz-komplexumokból és egyes szaktechnikai eszközökből várható veszte
ségek pótlását zömmel a hadműveleti hadtápban és a T. dandárban szer
vezett állományból és eszközökből lenne előnyös biztosítani. 

A veszteségpótlás lehetséges forrásaiként számításba jöhetnek: az 
elöljáró bázisairól (és honi területről) biztosított feltöltés; készletekkel és 
eszközökkel történő manőverezés; javítással használhatóvá tett eszközök 
és szakfelszerelések felhasználása; helyszíni beszerzés; zsákmány felhasz
nálása. 

A veszteségpótlás célszerű rendszeréről. 
A hadtáp jellegű személyi, anyagi és technikai veszteségek pótlását is 

a felsorolt kategóriákra kialakított általános rendszerben célszerű megol
dani. Ezen elvnek a megtartása mellett a hadművelet folyamatos hadtáp
biztosítása érdekében szükségesnek látszik a következők érvényrejutta
tása: 

- a várható veszteségek'.l pótlására mozgósításkor megalakításra ke-

A csapathadtáp és a seregtest hadtápban bekövetkezhető Yeszteségekre 
értve. 
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rülő hadtápcsapatok (törzsek) nagyobb részét a seregtest hadtápba, kisebb 
hányadát tartalék dandárba célszerű decentralizálni és a felhasználásuk 
jogát a HDS PK HTPH hatáskörébe utalni (esetleg bizonyos megkötött
séggel). 

További vizsgálat tárgyát kell képezze annak kialakítása, hogy ezek
ből a hadtápalegységekből mennyit kell szervezni kompletten - járművel 
és anyaggal - mennyit csak személyi állománnyal; 

- a tömeges anyagi veszteségek pótlására - az anyagellátás rend
szerével összhangban - az egyes tagozatok raktáraiból kell az anyagi pót
lást biztosítani a hadosztály alárendeltjei és az utaltak részére; 

- a szállító technikában bekövetkező tömeges veszteségek pótlását 
az elöljáró PK HTPH hatáskörében - vagy szervezetszerű szállító alegy
ségek „kiutalásával", vagy különböző szállító eszközök (gépkocsivezető
vel, illetve nélkül) biztosításával lenne célszerű megoldani. 

- a szaktechnikai eszközök javítását és pótlását olyan javító, ellátó 
bázis végezhetné, amely a Tábori Hadtápban van szervezve és a javító te
vékenység mellett „fődarabokat", komplexumok részegységeit, illetve adott 
esetben cserét (újjal való pótlást) is képes biztosítani. 

A veszteségpótlás módjairól: 
Idejét tekintve megkülönböztethető: soronkívüli, napi es időszakos· 

(egy napnál hosszabb idő után történő) veszteségpótlás. Hely szerint lehet 
a veszteségpótlás honi vagy hadműveleti területről. 

Módszere alapján a veszteségpótlás megoldható: ellátási (stb.) felada
tok csökkentésével; bevont erők és eszközök visszaadásával; javítási ka-
pacitás növelésével; elindított szállítmányok átirányításával; szállítási idő-
pontok előrehozásával; a kiszállítás mélységének, volumenének és ütemé-
nek követésével; a veszteség „kiutalásával". A felsorolt alapvető módsze-
rek maguk is többféle megoldással valósíthatók meg, tagozatonként is el-
térő sajátosságokkal. 

Egy legrosszabb változatot alapul véve (a mellékletek átlag
adataitól súlyosabb veszteségeket) a hadsereg első támadó had
műveletében a pótlás feltételeinek kialakításához összesen szá
molni lehet: - szakállományból mintegy 10-25 százaléko1< 
vissza nem térő veszteséggel; - a szállító kapacitásban hozzá
vetőleg 2500-4000 tonna (2-3 szállitó zászlóaljnyi) összveszte
séggel; - hadtápanyagokból a fogyasztási normákhoz viszo
nyítottan 8-25%-os pusztítással; - szaktechnikából mintegy 
6-100/o-os vissza nem térő veszteséggel. 

• 

A második támadó hadművelet kialakulásának körülményei nagyban. 
befolyásolják, hogy a hadtáp jellegű veszteségek pótlási igényei - összes-
ségüket tekintve - milyen mértékben kerülnek kielégítésre. E kérdésben , 
alapvetően a második támadó hadművelet kezdetére meghatározott sze-
mélyi- és technikai állomány feltöltöttsége lesz a meghatározó. 

Ha a HDS a második hadműveletet 60-700/o-os feltöltöttséggel képes 
megkezdeni, úgy a hadtáp veszteségek pótlása is csökkenő mértékben 
nyerhet kielégítést. 
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Az egyik gyakorlatra kidolgozott hadtáp veszteség számvetés 
főbb adatai a következőképpen alakultak: 

Összesített hadtáp veszteségek 
a harckészültségbe helyezéstől az első támadó hadművelet befejezéséig 

Megnevezés 

Ellenség első 
tömeges csapá-
sakor 

HDS. köz. fea. 
HDS. táv. fea. 

összesen: 

Kapott csapások (db) 

atom 
légi földi 

2 2 

7 

2 

11 2 

vegyi 

2 

3 

2 

7 

Ossz. htp, 
légi KT szem. 

. áll. 
% 

250 10 

7 230 8 

2 6 50 

13 530 20 

Veszteségek 

száll. 
tér 
% 

20 

9 

3 

lősz. üza; élm; 
to. to. to. 

250 1370 15 

680 220 15 

125 22 1 

32 1055 1612 31 

Semmiképpen sem lehet véleményünk szerint azonban gépiesen 
egyenlőségi jelet tenni a hadsereg és a hadtáp feltöltöttség igénye közé, 
mivel a hadtáp feltöltöttségének követelménye szorosan kapcsolódik a had
tápbiztositásnak a második hadművelet kezdetére kialakuló körülményei
hez. (Ellátó bázisoktól való nagy távolság, közlekedési vonalak rombolt
sága, sugárszennyezett országrészek stb.) 

Végkövetkeztetésként és összefoglalva, a várható hadtáp jellegű vesz
teségekkel kapcsolatban a leglényegesebb tennivalókat a következőkben 
látom: 

a) Tovább kell tanulmányozni a várható veszteségek lehetséges ala
kulását és körülményeit. 

b) Ki kell doigozni (a vonatkozó VKF Utasításhoz hasonlóan) a had
táp anyagi, technikai veszteségpótlás rendszerét. 

e) Tovább kell tökéletesíteni a veszteségpótlás követelményeinek meg
felelő személyi, anyagi és technikai feltételeket. 

d) A:z. eddigiektől hatékonyabban szükséges gyakoroltatni - a vár
ható körülményeket legjobban megközelítő helyzetek beállításával - a 
csapatok és törzsek különböző jellegű kiképzésein a szakállomány és az 
anyagi, technikai veszteségek megelőzésével kapcsolatos feladatok végre
hajtását. 

Mellékletek: 
1. sz. Adatok az atomfegyverek lehetséges pusztító hatásáról a csapat és 

hdm. hadtápban. (1 lap.) 
2. sz. Adatok a várható ellenség harcászati atomfegyverei alkalmazási le,. 

hetőségeiről a csapat- és hadműveleti hadtáp ellen. (1 lap.) 
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2./ A sEárrcitágal! a Uhetségee ma:icimJliS" puntttd h8tás1'3 vonatkoznak/ mikor sz J..CSÁS epicent"Nma az elhelyezkedé3ben, 
11lmetben lévó hadtAp objektumok .közepi!!n van /. 

3-/ A szám:ltásoJchoz 1,2 ~-en elhelyezett e.htp., 
Io,o bn2-sn elb:!lyezett ho.htp., 
5o,o ~-en elhelyezett MAA. 
10,0 k"'rr :-en elhelyel'lett HOS,ifvP,. leH a]aptil vihe, ahol a müszaJd 111unYJk még- nem kerültek folytat.As

ra e9 az állomány v1szonylas e~yenletn „ii?'Usé.g9el .helyezkedik el az adott teri.ileten. 
L1./ A hadosztály Jitp., a M~A Js 8 lIDS.HVP. M n'l?netben 11 "8Hteseasz.ámvl!té.9ne} a felsoroltak egy 6 km-es oszlop 1epcsóje-re 

vonat.komak csak. 

1 



'"" '"" 

,) " ,S 

111).,-'\TOK 
a várható ellensés ha1'cászf!ti atomfegyvereinek a csapat- ea hadm11veteh 

hadtáp elleni aik:atmaz8SL !eheWségefr•6T 

" .. 

2. melléklet 

- ~---- _______ \(_ __ - ------~--@: __________ l! ____ 9- ® ---~--~-- Q 
~ y - ll -1---i---- .... -

i) ~f- J J --- - HM. BAAR. 

Q 
--- --- ____ ,_ 1 1--- 1 ', 

-- 1 - I - ' 1 ;Ji- ,-- ___ , lo-l'!)o 

IPBRSHINGI Q : i J -- ,,. - ·~ ... ":1 -·· 

A11anao 
:tdrle tben. 

1 
1 1 1 "'-- 1 

1 1""Y - 1 

1 1 Y 1 --- - ----..1. 1 f 1 
1 I 1 --- 0 --1- 1 1 1 
1 1 l"""""l q- 2 - }O ff. 1 1 1 
1 1 1 1 I 
1 1 1 1 . -- -~------' 1 1 1 1 1 1 
1 111 f 1 --- o< -1 B!!f~ 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 ,, -· 1 1 f 1 1 1 1 
1 1 1 1 -~-. ----t-1,., 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -- 1 1 1 1 
1 1 1 .c;r: o,j,e Kf 1 1 1 f 1 1 
1 1 1 1 1 1 ,?('~ 1 1 1 1 1 1 1 1 e:=) 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 I f"r .. ~~-... - 1 1

1 1 1 I 1 ~ 1 "'1.EMR. 
1 1 1 1 1 I 1 "n'.. o n ,-,..1 1 ® 1 1 r..._::::__J 1 
1 11 1 , 1 ' Uf 1 1 1 1 1 

J6o llm. Bokni. 6o km.Jo km.)o Jrm.4-8 krii.Ji-6 Jbn. J Jgn_ J J,m. 12 Ion. 14 Ion. 25 Rnl.54 km. :rlo »n. "60 km. 

Mes::ies;:rz<i'p: l ./ A Davy C=clett-ot a :nabAJy~t rre~JelBnése óta .kivon!.ált tt várható ellenseg. feg,yve:ri.etéb-ól, 




