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A harctevékenység hadtápbiztosításának várható 
néhány új sajátossága a területvédelemmel 

kapcsolatos elgondolások alapján 

Skrabán László alezredes 

A „Haderóreform-78" elgondolással kapcsolatos elvekről a különböző szintű 
kiképzések, továbbképzések és a publikált anyagok alapján bizonyos szintű isme
retekkel rendelkezünk. úgy gondolom, hogy nekünk hadtáptiszteknek ez az is
meret - amellett, hogy még közel sem teljes - egy kissé egyodalú is. Ezért cél
szerűnek látszik, ha a területbiztosításból adódóan - mint a várható ellenség harc
eljárásából - a hadtápbiztosítás néhány új sajátosságának vizsgálatát elvégezzük. 
Eddigi ismereteink felfrissítése érdekében néhány fontosabb jellemző áttekintése 
szükségesnek látszik. 

A) Az osztrák politikai és katonai felső vezetés - az 1972-ig bekövetkezett 
változásoknak megfelelően - megkezdte fokozatosan az osztrák fegyveres erők 
új követelményeknek megfelelő kialakítását, melynek doktrinális tételei alapvetően 
két területre, az osztrák fegyveres erők szervezetének változásaira és harcászati 
elveinek módosulására összpontosulnak. Ez utóbbi lényege, hogy feladták az össze
függő arcvonalakban folytatott halogató védelem koncepcióját, s ehhez kapcso
lódva az erőknek és eszközöknek a határövezetekben történő összpontosítása elvét. 
Attértek az ország teljes területének megvédésére. Úgy tervezik, hogy az erők 
viszonylag kis kötelékekben történő alkalmazásával, széttagolt elhelyezésével ki
térnek a döntő ütközet elől, a támadót „végtelen" harcok sorozatával időveszte
ségre és erőik szétforgácsolására kényszerítik. A csapatokat helységben lépcsőzik, 
minden kisebb, harcászati jelentőségű pontot megszállnak, ezzel a támadót arra 
kényszerítik, hogy ezeket a területeket elfoglalja, mégpedig alapvetően gyalogos 
erőkkel, mivel a (nehéz) harci technika a terepviszonyokat figyelembe véve, jórészt 
nem alkalmazható. 

A területvédelem döntő alapelve a csapatok zömének előre meghatározott, 
kijelölt területeken való alkalmazása. 

Ezek a csapatok a mozgósítástól kezdve a harc egész ideje alatt a részükre 
meghatározott területeken maradnak, így harceljárásukat a támadó tevékenységé
nek figyelembevételével, rugalmasan választhatják meg. 

:_.- A területvédelem további lényeges összetevője a „territoriális" elv, ami azt 
jelenti, hogy a védelem fő teherviselőivé „védelmi helyzetben" a territoriális csa
patok válnak, az állandó készenlétű csapatok (1. pc. gr. ho. mintegy 12-15 OOO 
fővel) fontos, de részfeladatokat kapnak (ellencsapás, megerődített körletek vé
delme). 
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Az osztrák politikai és katonai felső vezetés az ország védelmét a területbiz
tosítási és kulcsfontosságú övezetek megtartásáért folyó harcok sorozatában látják 
megvalósíthatónak. 

Az egyes övezetekben és körletekben folyó harctevékenységet, illetve azok 
főbb jelem.zőit csak annyiban érintem, amennyire az a hadtápbiztosítás egyes új 
sajátosságai megértéséhez szükséges lehet. 

Így figyelemre méltó, hogy a TBÖ-k kijelölésénél előnybe részesítik azokat a 
területeket, amelyek: 

- az ellenséget tömörülésre kényszerítik; 
- kedvező lehetőséget nyújtanak a kis létszámú csapatokkal történő zárásra; 
- a terepviszonyok lehetővé teszik a túlerejű ellenség elöli folyamatos ki- ~·· 

térést és a vadászharc váratlan, ismételt alkalmazását. 

A TBO-ben a harctevékenységeket az alábbi harceljárások komplex alkalma
zásával tervezik végrehajtani: 

1. Támpontok időben korlátozott védelme, melynek célja az ellenséget arcból 
lekötve, kedvező feltételek megteremtése a vadászharchoz. 

2. A vadászharc - mint a területbiztosítás mozgékony eleme - a lesállást, 
rajtaütést, a zavaró akciókat, valamint a harc műszaki zárakért harceljárást jelenti 
és territoriális csapatok végzik. 

3. A meg nem támadott területek biztosítása olyan tevékenység, melyet a 
TBÖ (KFÖ)-ben alkalmazott csapatok mindaddig folytathatnak, amíg az ellen
séggel nincsenek harcérintkezésben. 

A várható irányokat illetően ismert, hogy az erdős-hegyes terep kedvező fel
tételeket teremt a valószínű ellenség számára, hogy viszonylag kis erőkkel önállóan 
é3 elszigetelten is szilárd védelmet hozzon létre, tűzzel és rombolásokkal folya-
matos ráhatással sokoldalúan lekösse, késleltesse és felőrölje a támadót. ""f 

Az erdős-hegyes körzetek természetföldrajzi sajátosságai, valamint az ott te
vékenykedő ellenség harceljárása, harcmodora sajátos követelményeket támas·zt a 
támadó csapatok szervezetével, harci technikájával, a harc megszervezésével, an
nak minden oldalú biztosításával, így a hadtápbiztosítással szemben is. Ezek közül 
a sajátosságok közül először az összfegyvernemi támadó csapatokra vonatkozóan 
röviden: 

- a támadó tevékenységek önálló, egymástól magas hegyvonulatokkal elvá-
lasztott elszigetelt hadműveleti és harcászati sávok és mélységek kiterjedései; 

- nehezebb lesz az erők eszközökkel végrehajtandó manőverezés; 
- fokozott figyelmet igényel a harc- és közvetlen biztosítás; 
- jelentős erőket kell fordítani a különböző műtárgyak őrzésére, ellenőr-

zésére. 

Az itt felsorolt - és fel nem sorolt - sajátosságoknál minden esetben figye
lembe kell venni azt a katonaföldrajzi helyzetet, ami a hegyvidéki valóságból a.dó
dik, mint a tengerszint feletti magasság, a meredek emelkedő és lejtőszögek, Igen 
gyakori völgyszűkületek, hatalmas kiterjedésű mindent elfedő erdőségek, a gyors 
folyású és szélsőségesen ingadozó vízállású folyók, vagy vízkészletű víztároz?Jk, ~ 
hó- és kőlavina veszélyt, a katonai szempontok mellőzésével megépített völgyhidas, 
alagutas, hegyoldalakba vájt, éles kanyarokkal teletűzdelt, nagy lejtőszögű, gyak-
ran jegesedő szerpentines utakat, a völgyekben nagy sűrűséggel egymást követő 
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település hálózatokat, a magasság növekedésével csökkenő település hálózatokat 
a mostohább elhelyezkedési és települési feltételeket. 

Ezek elsősorban a személyi állomány fizikai, teherbíró képességét, a gépesí
tettségből eredő előnyöket hátrányosan befolyásolják. 

Ezeknek a jellemzőknek - nem a teljesség igényével - történő áttekintése 
után szükség lenne az összfegyvernemi harcra vonatkozóan levonható következ
tetések szakszerű kimunkálására annak érdekében, hogy a hadtápbiztosítást befo
lyásoló új körülmények ismeretében a várható sajátosságokat a valóságot legjob
ban megközelítően meg lehessen fogalmazni, ki lehessen dolgozni. E cikk keretében 
erre nem vállalkozom, azonban ismerve a csapatok harcfeladataival kapcsolatos el
veinket így célszerűnek látszik abból kiindulva a TBÖ-k és a KFÖ-k elleni harc
tevékenységek hadtápbiztosítása, egynéhány újnak tekinthető várható és kevésbé 
ismert sajátosságát megfogalmazni azzal a céllal, hogy a hadművelet a harc had
tápbiztosítása részeit kiegészítsük, pontosítsuk, Egyszóval az összfegyvernemi csa
patok, várható tevékenységéhez a hadtápbiztosítást - az alapelvek változtatása 
nélkül - kimunkáljuk. 

Az értékelt területen végrehajtásra kerülő harctevékenységek sajátosságai
ból kiindulva az új módszerek és eljárások kimunkálását elsősorban a hadtápbiz
tosítás alapjainál látszik célszerűnek elvégezni, érintve a megoszthatóság; az ön
állóság, a komplexitás; élet- és működőképesség; a vezetés, illetve vezethetőség 
területeit is. 

lsmert előttünk, hogy egyes alegységek, de főleg a tüzérség, a hk.-ik decentra
lizáltabb alkalmazásának megfelelően a lőszerszállító alegységeket és egyéb had
tápszevrezeteket is meg kell osztani, a szállítást főleg tagozatkihagyással - önál
lóan - kell végrehajtani. A hadtápok őrzés-védelmét, légvédelmét és mozgásbizto~ 
sítását a második lépcsők és a tartalékok erőin túl konkrétan is biztosítani kell. 
A kis önálló kötelékek lőszerrel, egyéb ellátmányi anyagokkal történő légi után
szállításának ledobásos módszerrel történő végrehajtására, illetve a sebesültek 
hátraszállítására figyelmet kell fordítani. 

Várható, hogy a már elfoglalt területeken az ellenséges behatás fokozódik, 
amely a lesállás, rajtaütés, zavarás formájában nyilvánul meg, és igen érzéke
nyen érintheti a biztosító és kiszolgáló egységeket és alegységeket. A veszteség
okozás mellett a bénítás, kifárasztás, zavarkeltés, dezorganizálás, az erőkifejtés 
megos"ztása, figyelemelterelés is nehezíti, akadályozhatja a hadtáp tevékenységét. 
Ennek megfelelően az élet- és működőképességet lényegesen befolyásoló tényezővé 
válnak a hadtápok lépcsőzése, telepítése és áttelepítése, összehangolt manőverez
tetése, valamint őrzése és védelme. 

Bizonyos volumenű változásokkal lehet számolni a harcoló csapatok szükség
leteiben, azok összetételében, a szállítás ritmikusságában. Nagyobb lesz a lövész
lőszer, a gránát, a robbanóanyag felhasználása, ugyanakkor csökken a hk. lőszer 
fogyasztása. Növekedhet a harc- és gépjármű üzemanyag-fogyasztás. Figyelmet 
érdemel a második lépcsők, tartalékok, a hadtáp és biztosító alegységek lövész
lőszer felhasználása és a sebesültek - ezen belül is a lőtt sebek aránya. Az ellen
séges behatások miatt nőhet az anyagi-technikai veszteség aránya. Az erdős-hegyes 
terep sajátossá:gaiból adódóan is csökennek a szállítási távolságok, de a körül
mények bonyolultabbá válnak, ami a fordulók növekedését eredményezheti. Megnő 
az igény a csapatok komplex feltöltése-ellátása iránt, ami a különböző vegyesra~ 
kományok alkalmazását, átrakás nélküli végrehajtását, az anyagáramlás fokozását 
igénylik. 
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Az. ellenség territoriális erőiből kikülönített visszaszivárgó csoportjai fokozott 
figyelmet fognak fordítani a közlekedési vonalakon, csomópontokon dezorgani
zálható szállítóoszlopokra, melynek következtében nőhet a közutakon javításra, 
vontatásra szoruló gépjárművek száma, a gépkocsivezetői állomány várható vesz
teségének aránya. Ugyanez lehet jellemző a második lépcsőben levő csapatok, kü
lönösképpen a harcbiztosítók és a kiszolgáló állomány vonatkozásában. 

A polgári lakosság körében visszamaradt erők figyelemreméltóan akadályoz
hatják különböző szabotázs-akciókkal, a gerilla harcmóddal a hadtápkörletekben, 
út- és vasútvonalakon, a vízi utakon, polgári létesítményekben a hadtápok mun
káját. Ezek kisebb-nagyobb zavarokat okozhatnak egyes ellátási tagozatokban, a 
harc hadtápbiztosításában. 

Az ellenséges zavaró tevékenység kivédése, csökkentése érdekében kiemelkedő 
jelentőséget kell tulajdonítani a hadtápalegységek őrzés-védelmére, a lakott hely
ségekben a lakosság között az ellenséges elemek felderítésére, a politikai felvilá
gosításra és a szimpatizáns csoportok megszervezésére. 

Véleményem szerint a területvédelem leküzdéséért folytatandó sajátos harc
tevékenység nem indokolja a kialakult és bevált hadtápbiztosítási rendszer alapjai
nak módosítását. 

Néhány figyelemre méltó pontosítás azonban indokoltnak látszik, különösen 
a csapattagozatban. Mire gondolok itt elsősorban? Alapvetően arra, hogy a hádtá
pokat - a lehetőség határán belül - közelítsük a harcoló csapatokhoz. További 
készletek besorolására a harcolók csoportjába, a második lépcsőibe, illetve a 
tartalékokhoz. Az. anyagáramoltatás meggyorsítására, amely elsősorban a tagozat
kihagyással, a szállítmányok fokozottabb útvonalbiztosításával is elősegíthető. 
Csökkenteni célszerű a hadtáplőpcsőknél az áttelepülések számát, gyakoriságát. Az. 
áttelepülések hadtápfelderítését alaposabban, szélesebb körben és területen cél
szerű végrehajtani. A hadtápkörletekben levő polgári lakosság tevékenységét foko
zottabban kell figyelemmel kísérni és a léhetőség szerint befolyásolni. Lényegesnek 
tartom, hogy a hadtápokat az eddigi ideálisan védettnek nyilvánítható erdőkből, 
szorosokból inkább a lakott területeken célszerű telepíteni és működtetni, első
sorban a váratlan nagyobb támadások megelőzése, kivédése érdekében. 

A hadtápok őrzés-védelmét, légvédelmét és mozgásbiztosítását a 2. lépcsők 
és tartalékok erőin túl konkrétan is célszerű biztosítani kihelyezett alegységekkel, 
vagy egyes tűzfegyverekkel. 

Az elmúlt két évben levezetett osztrák gyakorlatok tapasztalataiból azt a kö
vetkeztetést lehet levonni, hogy a vadász erők alkalmazásában kiemelt figyelmet 
fordítottak a szállítási útvonalakon tartózkodó, elsősorban mozgásban levő had
tapalcgységek támadására, zavarására, azok dezorganizálására. Ennek csökkentését 
elsősorban a rendelkezésre álló utak ismeretében azok optimális kiválasztásával 
lehet elérni. Ismert, hogy a vadász erők tevékenységének egyik területe az erdő
vel övezett és úton kívül nehezen járható, műtárgyakban gazdag, lassabb mozgást 
biztosító, a megkerülésre és kísérésre kevésbé alkalmas útszakaszok, völgyek, út
szűkületek. Ezt figyelembe véve úgy célszerű kiválasztani az utakat, hogy ezeket 
a szakaszokat lehetőség szerint kikerülje a szállítóoszlop, ileltve menetet végrehajtó 
hadtápalegység. Ha ez nem lehetséges, akkor a menetet ennek megfelelően, biz
tosító erőkkel meg kell erősíteni, a személyi állományt földi támadás elhárítására 
- az ismert útviszonyoknak megfelelően - konkrétan fel kell készíteni. 

Véleményem szerint az eddigi elvi kidolgozó, gyakorló számításokhoz viszow 
nyitva sokkal fontosabb helyet kell biztosítani a légi (helikopter) után- és hátra-
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szállításnak. Figyelmet kell fordítani a kis kötelékek lőszerrel. egyéb - megbíz
hatóan málházható konténerizálható anyaggal történő utánszállításának ledobásos 
módszerrel történő végrehajtására, illetve a sérültek hátraszállítására. 

Az anyagellátást bonyolító adott hatások kivédése, vagy csökekntése minden 
tagozatban bizonyos fokú alkalmazkodást, új módszerek kialakítását követeli meg. 
Célszerűnek látszik az anyagi készletek további kiegészítése, hogy az időszakosan 
fogyó anyagokból az ellátás gyakorisága 3-5 napra kitolódjon, az anyagátadáso
kat világos (nappali) időre tervezni. 

Az egyes anyagátadópontok, feltöltési helyek kiválasztására, védelmi beren
dezésére fokozottabb figyelmet kell fordítani. Kerülni kell a gyakori, indokolatlan 
feltöltéseket. 

Fokozottabb követelményként jelentkezik a különböző tagozatokban a hely
színi beszerzés, a hadműveleti területeken található hadtáp hadszíntér létesítmé
nyek ismerete, felhasználása, a polgári lakosság munkába történő szervezett be
vonása, igénybevétele. A várható hadműveleti terület AHKSZ időszakában tör
ténő értékelését megszakítás nélkül, folyamatosan célszerű végezni egységhadtáp
tól a központi szervezetig. Kiemelten a hadsereg- és hadosztály-hadtáptörzsekbcn, 
hadműveleti, illetve a harcászati irányonként. 

Az értékelt - várható - hadműveleti területen e sajátos harctevékenységet 
folytató ellenség elleni hadművelet, harc következtében az egészségügyi veszteség 
aránya megnő, azon belül a már említett lőtt sebek és a rombolásokból származó 
sérülések. számai is. Ez azt követeli az egészségügyi erőktől, hogy még jobban zár
kózzanak fel, olvadjanak be az első lépcsőkbe, a harcrendbe, közvetlenül ott tar
tózkodjanak, ahol a sérülések bekövetkezhetnek. A sebesültek hátraszállításánál 
fokozott figyelmet kell fordítani azok őrzés-védelmére, hátrakísérésére. A további 
önvédelmi harcra képes sebesültek fegyvereinek leszedését célszerűbb, ha a szako
sított kórházaknál hajtják csak végre. Az ezred, hadosztály segélyhelyek őrzés
védelmére - ha a helyzet megköveteli - további erőket, a védelmi harcra alkalmas 
sérülteket is be kell vonni. Meg kell szervezni a különböző üdülők, motelek, sza
natóriumokban elhelyezésre kerülő sebesültek és betegek őrzés-védelmét, elsősor
ban a második lépcsőkre, tartalékokra, az őr- és biztosító erőkre támaszkodva. 

A hadtápalegységek, vezetési pontok őrzés-védelme élet- és működőképessé
gének biztosítása az ellenséges vadász erők közvetlen behatásai ellen ugyancsak 
eltérő sajátosságokat követel az eddigi klasszikus rendszabályoktól. Fontos fela
dattá válik az első lépcsőben harcoló hadosztályok hadtápjai, a második lépcső
ben és tartalékban levő csapatok teljes állománya, a megerősítő erők és hadsereg 
hadtápcsapatok körleteinek megóvásai feltételeit komplexen biztosító erők kije
lölése, a manőverek összehangolt végrehajtása. A szomszédok egymást követő két
három oldalról történő közvetlen biztosítása a működő és manőverező hadtápok 
élet- és működőképessége fenntartásának érdekében. 

Az összehangolt település és működés esetén is szükségessé válik a tartalék· 
ban levő hadtápcsapatok egy részének bevonása az őrzés-védelmi, valamint me
netbiztosítási feladatokba. Nagyobb figyelmet célszerű fordítani a vezető beosz
tású hadtáptisztek, parancsnokok személyi őrzés-védelmére. 

Az élet- és működőképesség fontos feladatává válik a szilárd, folyamatos és 
megbízható összeköttetés fenntartása különösen az ideiglenesen kikülönített hadtáp 
kis kötelékekkel, a lakott területeken kívül elhelyezett objektumokkal. 

Végezetül azt gondolom, hogy mindezeken túl ugyancsak kiemelkedő jelen
tőséget kap - az utóbbi gyakorlatban kissé periférikus területnek tekintett - had-
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tápfelderítés. A hadtápfelderítést az útvonalak, körletek, helyszíni beszerzések, 
polgári bázisok (az infrastruktúra) igénybevételi lehetőségén túl, ki kell terjesz
teni az ellenség várható ellencsapásai irányaira, rejtett állásaira, a környező fedett 
terepre és elhelyezett objektumra stb. 

Összegezve úgy lehetne összefoglalni, hogy a hadtáp össztevékenységének biz
tosítása - a várható értékelt területen - a harcbiztosításnak szervesebb részévé 
kell, hogy váljon. 

Befejező gondolatként „A szovjet fegyveres erők hadtápja a NHH-ban" 
című 1980. évi Zrínyi kiadványból egy idézettel kívánom a fentiek fontosságát alá
húzni: ,.Csapataink idegen területen folytatott harctevékenysége során újszerűen 
vetődtek fel a hadtápobjektumok őrzés-védelme megszervezésének kérdései. Köz
lekedési vonalaink olyan területen húzódtak, ahol az igazi barátokon és a velünk 
lojális lakosságon kívül voltak ellenséges ügynökök, tevékenykedtek az ellenség 
diverzáns bandái, vagy a szétszórt ellenséges csapatok maradványai. 

A hadtápalegységek személyi állománya harckiképzése, s azok hadrafogható
sága fokozása érdekében, sürgős intézkedéseket foganatosítottak. A hadtápalegy
ségeket és -intézeteket egymáshoz közelebbre telepítették, megszervezték a körkörös 
védelmet és a szigorú álcázást. A nagyobb lakott területeken parancsnokságokat és 
különleges osztagokat hoztak létre, a diverzánsok elleni harcra. Mindezek az in
tézkedések növelték a hadtáp élet- és munkaképességét." 

Véleményem szerint ezek a feladatok - a területvédelemmel kapcsolatos 
osztrák harceljárások alapján - napjainkban még inkább aktuálisak, melyek he
lyének és szerepének megfelelően kell foglalkoznunk az állandó harckészültség 
időszakában. 

A gyakorlatok tapasztalatai egyértelműen bizonyítják, hogy megérett az idő a 
készletképzés - elsősorban a lőszer vonatkozásában - arányainak, összetételének. 
felülvizsgálatára a korrekciók elvégzésére, hiszen azt az ellenség komplex tűzzel 
történő pusztítása, az erődök elleni harc, a vadászok elleni harc sajátosságai stb. 
is indokolttá teszik. 
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