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A közelmúltban végrehajtott különböző szintű parancsnoki és törzs
vezetési gyakorlatok, harcászati és szak.harcászati gyakorlatok (pl. ,,HÁ
ROS", ,,LUNA-72", ,,BAKONY-73") tapasztalatai arra engednek követ
keztetni, hogy a várható ellenség tömegpusztító eszközeivel a gépkocsizó 
lövész-, harckocsiezredek hadtápjaira közvetlenül is mérhet csapást. Az 
alkalmazható tömegpusztító fegyverek mennyisége és minősége alapján 
gyakoribb volt a vegyi harcanyagokkal történő csapásmérés (VX, Sarin). 
A kialakult harcászati helyzettől függően azonban sor került 1-10 KT 
értékű atomeszközök, elsősorban légi robbantással történő alkalmazá
sára is. 

Az ezredhadtápokra mért csapások száma gyakorlatainkon az ellen
ség által alkalmazható eszközök értékelése alapján a következők szerint 
alakult: 

A „HAROS" parancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton nyolc gépko
csizó lövész- és harckocsizó ezred hadtáp közül két gépkocsizó lövész
ezred hadtápra VX vegyi harcanyaggal, egy harckocsizó ezred hadtápra 
10 KT értékben légi robbantással mért csapást a „KÉK" fél. 

A „LUNA-72" harcászati gyakorlaton négy gépkocsizó lövész- és 
harckocsizó ezred hadtápból egy gépkocsizó lövészezred hadtápra VX 
vegyi harcanyaggal, egy harckocsizó ezred hadtápra 10 KT hatóerejű 
atomeszközzel; a „BAKONY-73" harcászati gyakorlaton egy harckocsizó 
ezred és egy gépkocsizó lövészezred hadtápra VX típusú vegyi harc
anyaggal mért csapást az „ellenség". 

A számok azt bionyitják, hogy az ezred hadtápok 20-400/o-a a 
helyzettől függően közvetlen célpontot jelenthet az ellenség tömegpusz
tító eszközei számára. 

A csapások következtében a hadtáp alegységek 30-70%-os személyi, 
anyc-:gi és technikai veszteséget szenvedtek. 

Az atom- és vegyifegyver közvetlen hatása mellett a hadosztály csa
pataira mért csapások közvetett hatása - sugár- és vegyiszennyezett 
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területek, másodlagos mérgező harcanyagfelhők stb. - is számottevően 
akadályozhatja az ezredhadtápok tevékenységét. 

Az ezredhadtápra mért TÖPFE csapás következtében keletkezett sze
mélyi, anyagi és technikai veszteséget lényegesen befolyásolta az ezred
hadtáp állományának kiképzettsége, a tömegpusztító fegyverek elleni vé
delem rendszabályainak betartása - különösen az értesítés szervezett
sége, széttagolt elhelyezése, terepkihasználása -, a védettséget fokozó 
egyszerű műszaki munkák elvégzése. 

Az ellenség atom- és vegyicsapásai következtében az ezredhadtáp az 
alegységek anyagi, egészségügyi, technikai biztosításának végrehajtásá
hoz szükséges lehetőségeit időlegesen, részlegesen vagy teljesen elveszít
heti, vagyis időlegesen, részlegesen, vagy teljesen működőképtelenné 
válhat. 

Időleges működőképtelenségről beszélhetünk, ha a hadtáp 10-150/o
nál nem szenved nagyobb veszteséget, részleges, illetve teljes mentesítés 
után képes eredeti feladatának folytatására. Ez bekövetkezhet például 
szennyezett terepszakasz leküzdése esetén, vagy, ha a vegyicsapás már 
védőeszközben éri az állományt. 

Részlegesen elvesztheti a hadtáp működőképességét, ha 25-30°/o-os 
veszteséget szenved, az alapvető anyagi készletek - elsősorban lőszer -
nagyobb 1\·'o-a megsemmisül. 

Az 1alegységek ellátásának folytatására - beszűkítetten - néhány 
óra múlva képessé válhat. A beszűkítettség például úgy jelentkezhet, hogy 
egyes anyagfajtákból egyáltalán nem, vagy csökkentett mértékben képes 
ellátást végrehajtani. A működőképesség részleges elvesztése váratlan 
vegyicsapás, vagy atomcsapás esetén következhet be, ha a terep termé
szetes védőképességét a hadtáp kihasználta és megfelelő tagoltsággal he
lye~kedett el. 

A működőképesség teljes elvesztésével számolhatunk, ha a hadtáp
vezetési pont és a hadtápalegységek állománya is 60-70°/o-os vesztesé
get szenved. Ilyen mérvű veszteség bekövetkezhet a TÖPFE elleni vé
delem rendszabályainak elhanyagolása esetén is. Pl. vegyi-, sugárfigyelés, 
-felderítés, -riasztás szervezetlensége, az egyéni vegyivédelmi eszközök 
hozzá nem értő használiata, a hadtápalegységek zsúfolt elhelyezése. 

Ebben az esetben az ezredhadtáp önerejéből képtelen a működőké
pesség helyreállítására és bármilyen ellátási feladat végrehajtására. A 
megmaradt állomány egyetlen lehetséges feladata lehet a sérültek men
tése, elsősegélyben részesítése. 

A működőképesség csökkenése bizonyos fokú objektív mutatók alap
ján - személyi állomány, anyagi készletek és hadtáptechnikai eszközök 
százalékos veszteségei - közelítően felbecsülhető. A kép azonban nem 
teljes, hiszen feltételezhetünk teljesen feltöltött ezredhadtápot, ahol a ve
zető állomány erélytelensége, a csapások közvetett hatása a működő

képességet megbénító pszichikai következményekkel jár. Elképzelhető 
azonban olyan helyzet is, hogy az ezredhadtáp zömének megsemmisülése 
ellenére, rátermett tiszt vezetésével az alegységeknél kint levő erők és 
eszközök. vialamint a csapás után megmaradt erők összpontosulnak és 
képesek lesznek az ellátási feladatok „beszűkített" végrehajtására. 
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A hadtáp működőképességét a működőképesség időleges vagy részle
ges elvesztése esetén a hadtáp saját erőivel és eszközeivel állíthatja 
helyre. 

A hadtáppal egyidőben az ezred harcoló alegységei is csapásokat 
szenvedhetnek, így a hadtáp működőképességének helyreállítása az ezred 
harcképessége helyreállításának részét képezheti. Ezért a működőképes
ség helyreállítása többirányú, sorrendben különböző fontosságú, de közel 
egyidőben végrehajtandó feladatot jelent. 

A harctevékenységet tovább folytató alegységek hadtápbiztosítása 
érdekében elsődleges a hadtáp épen mara.dt erőinek, anyagi és technikai 
eszközeinek gyors, szervezett kivonása a csapás által veszélyeztetett terü
letről. Ezzel egyidőben végre kell hajtani a csapás körzetéből a sérültek, 
a vezető nélkül maradt, vagy meghibásodott gépjárművek anyagaikkal 
együtt történő mentését, a mentést akadályozó torlaszok elhárítását, tüzek 
oltását. Jelenteni kell az ezred parancsnokának és •a hadosztály hadtáp
törzsnek a csapás tényét és körülbelüli következményeit. Ezt követően 
fel kell mérni a károsodás mérvét és a konkrét adatok alapján jelenteni 
az elöljáró részére a kialakult helyzetet. 

A működőképesség helyreállítását (a következmények felszámolása 
rendszabályait) - éppen az egyidőben és ,azonnal jelentkező feladatok 
miatt - célszerű előre tervezni, megszervezni. 

A tervezés kiterjedhet: 
a) a körletelhagyás feltételeinek több változatban történő kialakí-

tására: 
- utak kijelölése, 
- elhagyás sorrendjének meghatározása, 
- a körletelhagyásra való felkészülés és körletelhagyás jelének meg-

határozása stb.; 

b) a körletelhagyás után besorolási pont, gyülekezési körlet kije!~ 
lésére; 

c) mentőosztag állományának, eszközeinek kijelölésére; 

d) a kiürítés, mentés feladatainak, leh~tőségeinek, módszereinek meg
határozására, figyelembe véve az adott terepet és a csapás várható. ha
tását; 

e) az együttműködés megszervezésére a közeli harcrendi elemekkel, 
vegyivédelmi alegységekkel, elöljáró egészségügyi alegységeivel; 

f) a következmények felszámolása (a működőképesség helyreállítása) 
feladatainak vezetésére. 

Az előre történő tervezés-szervezés - attól függetlenül, hogy a csapás 
bekövetkezésekor a feladatok jó része módosulhat - mindenképpen se
gíti a hadtáptörzs munkáját. Egyrészt segíti a hadtáptörzset a várható 
feladatok felmérésében, reális megítélésében, másrészt feltétlenül alapot 
ad a hadtáptörzs és hadtápalegységek gyors, bizonyos fokig automatikus, 
néhány rövid paran.ccsal szabályozható tevékenységéhez. 

A feliadatok előre történő tervezését, szervezését a hadtápalegységek 
begyakoroitatásának kell követni. 
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A begyakorlás célja, hogy az alegységek a körlet elhagyását, a ki
ürítési és mentési feladatokat a legrövidebb időn belül, minél kisebb 
veszteséggel képesek legyenek végrehajtani. 

A működőképesség helyreállításának célszerű rendje: 

Amennyiben várható, hogy az ellenség áttér tömegpusztító fegyverek 
alkalmazására, életbe kell léptetni minden olyan rendszabályt, amely fo
kozza a hadtáp ellenállóképességét. Készenlétbe kell helyezni a személyi 
állomány egyéni vegyivédelmi eszközeit, egészségügyi anyagait; össze le
het vonni a kijelölt mentőoszlopot; az anyagokat és technikai eszközöket 
ponyvával le kell takarni. Egyes esetekben növelni kell az objektumok 
közötti távolságot, bár, ha a terep védőképessége kedvező és bizonyos 
fokú műs~aki munkát is végzett a hadtáp, akkor ez a megoldás nem lát
szik célszerűnek. 

A csapás bekövetkezése után a tevékenység rendje függ a rombolás, 
a tűz és a szennyezett körletek kialakulásának helyétől, méreteitől, a 
veszteségek alakulásától. Az ezred hadtáptörzs a helyzet gyors áttekin
tése alapján meghatározza valamelyik előre kidolgozott változat szerint 
a körlet elhagyásának irányát, és a kiürítést-mentést irányító csoportot 
a szükséges erőkkel és eszközökkel visszahagyva, elhagyja a veszélyezte
tett körzetet. A besorolási pontokon, gyülekezési körletben az épen ma
radt erők és eszközök szervezeti kereteit, belső rendjét helyreállítja, in
tézkedik a részleges mentesítés végrehajtására; jelenti a csapás tényét 
és várható következményeit az ezredparancsnoknak és hadosztály hadtáp
törzsnek. Célszerű, ha a hadtáp belső rendjének helyreállítása után azon
nal a harcálláspontra megy és ott tájékozódik az ezrednél kialakult hely
zetről. Amennyiben szükséges, igényli a teljes mentesítés végrehajtását. 
A továbbiakban az ezredhadtáp működőképes erői az alegységek hadtáp
biztosítása, a harcképesség helyreállítása érdekében oldanak meg felada
tot, az ezredparancsnok a harctevékenység továbbfolytatására, kiürítő

mentő intézkedések végrehajtására hozott elhatározása alapján. 
A csapás körzetében visszamaradt hadtáperök és -eszközök mentését 

a nem szervezetszerű mentőcsoport végzi. Allománya a helyzettől füg
gően különböző lehet. Például vegyicsapás esetén a vegyisérültek elsőse
gélyben részesítése és közeli segélyhelyre történő szállítása, ezen kívül 
a vezető nélkül maradt .gépjárművek, szennyezett anyagi készletek men
tesítése, a gépkocsivezetők pótlása lehet a feladat. Atomcsapás esetén 
a rombolt, égő körzetekből történő mentés elsősorban torlaszok eltávolí
tását, a tüzek lokalizálását, a sérült gépjárművek kivontatását, sérültek 
összegyűjtését, elsősegélyben részesítését és gócból történő kiürítését 
igényli. 

A működőképesség helyreállítása esetenként kisebb-nagyobb erők át
csoportosítását teszi szükségessé. Például elöfordulhat, hogy az ezred va
lamelyik zászlóalja megsemmisül, hadtápja viszont érintetlen marad. Ezek 
az erők és eszközök felhasználhatók az ezredhadtáp működőképességének. 
helyreállításához. Más esetben a hadosztály hadtáptörzs intézkedése sze
rint sor kerülhet ezredhadtápok közötti erők és eszközök átcsoportosítá
sára is. Az ezred súlyos veszteségei következtében esetleg kisebb szerve-
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zet - összevont osztag - létrehozása következhet be, ami azt jelenti, 
hogy az ezredhadtáp ellátási lehetőségei relatíve megnövekedtek, ezért 
erői és eszközei egy részét másik - müködőképtelenné vált - ezred.
hadtáp érdekében az elöljáró igénybe veheti. 

A működőképesség helyreállításának lehetőségei és módszerei a had
táp csoportosításától, a hadtápalegységek decentralizálásától, a műszaki 

munkák elvégzésének fokától, a terep természetes védöképességének ki
használásától függően különbözőek lehetnek. 

Lássunk erre néhány példát. 
Amennyiben a teljes ezredhadtáp egy oszlopban menetel, vagy egy 

körletben települ 1 KT hatóerejű atomeszköztől 60-70"/o-os veszteséget 
szenved, ami gyákorlatilag a működőképesség teljes elvesztését jelenti. 
Ha a hadtáp erői és eszközei két lépcsőóen csoportosulva helyezkednek 
el és a HVP a hadtáp első lépcsővel együtt mozog előre, a hadtáp máso
dik lépcsőjére mért csapás jelentős veszteséget, esetleg a második lépcső 
zömének megsemmisülését okozhatja ugyan, de a hadtáp egészére vonat
koztatva ·ez csak 30-35°/o-os veszteséget jelent. Sőt, ha figyelembe vesz
szük, hogy a HVP az alapvető anyagi eszközök zömével és az egészség
ügyi, javító-, vontatóalegységekkel érintetlen maradt, akkor még időle
ges működőképtelenségről sem beszélhetünk. 

Hasonlóan kedvezően hat a következmények hatásának csökkenté
sére, ha a legszükségesebb műszaki munkákat a hadtáp elvégzi. Pl. a 
HVP-nál egy törzsbusz és egy rádiés gépkocsi fedezékének elkészítése, 
a személyi állomány részére nyílt és fedett óvóárkok létesítése, 1-2 órát 
igényel. A legelemibb műszaki munkák szükségességének bizonyítása ér
dekében elegendő arra utalni, hogy amíg a gépkocsik harcképtelenné vá
lásának sugara 1 KT-ás atomcsapás esetén 5-600 m, a fedezéken kívül 
levő személyi állomány harcképtelenné válásának sugara ezzel szemben 
870 méter. A két adat összevetése világosan mutatja, hogy a személyi ál
lomány védelme érdekében feltétlenül létesíteni kell objektumonként óvó
árkot, fedezéket. A műszaki védettség a különböző gödrök, horhosok stb. 
felhasználásával, továbbfejlesztésével néhány óra alatt jelentősen fokoz
ható. Nyilvánvaló. hogy egy támadásban levő ezred hadtápjánál a gép
kocsik beásására nem lehet törekedni, de egyszerű védelmi létesítmények 
létrehozását. a legfontosabb eszközök védelmét, a terep kihasználását kö
vetelményként 'kell támasztani. 

Az egyszerűbb műszaki munkák elvégzéséhez, a TÖPFE elleni vé
delem megszervezéséhez, bizonyos szintű begyakorlásához időre van szük
ség. Az ezredhadtáp erre úgy nyerhet időt, ha erőit és eszközeit megfe
lelően lépcsőzi és a harc alatt körültekintően, tervszerűen manőverezteti. 
Ennek megfelelően a harcoló alegységek hadtápbiztosításához közvetlenül 
szükséges egészségügyi, javító-vontató alegységeket és lőszerszállitó esz
közöket a HVP vezetésével a főerőkre felzárkóztatva ütemesen, naponta 
2-3 alkalommal, a második lépcsőt pedig a nap folyamán 1-2 alkalom
mal vonja előre. Ez a módszer biztosítja, hogy a hadtáp zöme a harcnap 
70-80"/o-át körletben töltse, és csak idejének 200/o-át fordítsa menet 
végrehajtására, ami kedvezőbb lehetőséget biztosít a védettség foko
zására. 
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A működőképesség helyreállításának elemzése azt bizonyítja, hogy 
a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelme, működőképességének 
folyamatos fenntartása a hadtáptörzsek komplex tervezőtevékenységét 

igényli. A hadtáp csoportosításának. manővereinek, az anyagi és egész
ségügyi biztosítás végrehajtásának tervezése folyamán, azzal szoros egy
ségben a hadtáp működőképessége megóvásának követelményeit is min
den esetben figyelembe kell venni. 




