
Gondolatok a honi légvédelmi egységek, 
alegységek személyi állománya, harci technikája 

kiürítésének HTP biztosításával és a HTP 
kiürítésének megszervezésével kapcsolatban 

H a u t z i n g e r Gy u la százados 

A korszerű hadműveletben az ellenség megsemmisítésének fő eszközei a 
tömegpus.itító fegyverek, ezen belül is az atomfegyverek. VáCiható ellenségeinknél 
gyors üt.embem folyik ezen fegyverek mennyiségi és minőségi fejlesztése. 

Számításokkal bizonyított, hogy az ellenség csapásainak kiváhása nem hiú
sitható meg. A leggondosabban megszervezett és végrehajtott tömegpusztító 
fegyverek elleni védelmi _és egyéb rendszabályok is csak csökkentik a kiváltott 
csapások pusztító hatását, illetve elősegítik a következmények felszámolását, a 
csapatok és a htp. harcképességének, illetve működőképességének helyreállítását. 

""" Cikkemben, a teljesség igényére való törekvés nélkül, a várható helyzet 
kialakulásának ismertetésével az a célom, hogy a htp. szolgálatok feladatait 
próbáljam vázolni abban az esetben, ha az ellenség olyan mérvű csapást mér 
harcrendi elemein'kre, melynek következtében az adott egység, alegység harc
feladatát - a bekövetkezett veszteségek, illetve más kialakult köirülmények kö
vetkeztében - nem tudja végrehajtani. 

A tömegpusztító fegyverekkel mért csapások következtében alegységek, 
egységek, de még magasabbegységek is részlegesen vagy teljesen elveszthetik 
harcképességüket. Harcképtelenné váfüat és megsemmisülhet a személyi állo
mány, fegyverzet, harci technikai, vezetési eszközök, szállító eszközök és anyagi 
készletek jelentős része. Rombolttá válhatnak az objektumok, közlekedési utak, 
csomópontok, hidak és hadtáp objektumok. Nagy területek válhatnak szennye
zetté. 

A megbontott légvédelmi rendszer helyreállítása három egymással szoros 
összefüggéshen álló, de mégis egyes vonatkozásokiban elkülöníthető feladat· 
csoport végrehajtásával valósítható meg. 

Ezek a következők: 
a csapások következményeinek felszámolása; 

- a csapatok harcképességének helyreállítása; 
- a csapatok megbontott harcrendjének helyreállítása. 
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A továbbiakban ezen kérdéscsoportok közül a csapások következményeinek 
felszámolásából eredö általános és hadtápra vonatkozó feladatokkal kívánok 
foglalkozni. 

A csapások következményeinek felszámolása komplex feladatkör. A csapások 
következményeinek felszámolását a harcképesség gyors helyreállítása, a veszte-
5égek, elsősorban a személyi veszteségek csökkentése, valamint a hardeladatok 
további megvalósításához szükséges feltételek létrehozása céljából hajtjuk végre. 

A következmények felszámolásának általános rendszabályai: 
- a csapás körzetének felderítése; 

a vezetés helyreállítása; 
- a mentés, gyógyító-kiürítő rendszabályok végrehajtása; 
- csapatok mentesírtése; 

utak megtisztítása a mentéshez és manőve11hez; 
építmények, utak helyreállítása vagy újak létesítése; 

- élelem, víz mentesítése, fertötlenítése; 
fedezékek, építmények, út és a terep mentesítése; 
tartalék anyagi készletek mentesítése; 
elkülönítő-korlátozó rendszabályok. 

Mint látjuk, a követke2lmények felszámolása során majd mindegyik rend
szabálynál olyan feladatdkkal találkozunk, amelyek végrehajtásában a hadtáp 
szolgálatoknak nagy szerepük van, nem beszélve arról, hogy ha a hadtáp kap 
csapást, ezen feladatokat értelmezve sorra végre kell hajtania. 

Cikkem témája tulajdonképpen az előbb felsorolt feladatok közül a har
madikhoz, a mentés és gyógyító-kiürítő rendszaibályok foganatodtásához -kap
csolódik szorosan, ezenbelül is a kiürítés fogalmához. 

A kérdés további részletes vizsgálata előtt, vizsgáljuk meg, hogy honi 
légvédelmi egységeink, alegységeink vonatkozásában milyen csapásokical szá
molhatunk. 

Az előrejelzéseket, a vár:ható ellenség harceljárásait, csapásmero eszközeit 
figyelembevéve feltétele:dtetö, hogy nukleáris csapást szenvedhetnek vadász
repülő egységeink a fő és hadműveleti repülőtereken mintegy 50-100 KT erejű 
eszköz alkalmazása során, valamint esetlegesen légvédelmi rakéta osztályaink 
5-10 KT-s nukleáris eszközök következtében. 

Rádiótechnikai alegységeinkre a prognózis alapján közvetlen nukleáris csa
pás nem várható, de elsödlegesen veszélyeztetettek a vre. e.~ek közveden bizto~ 
sítását végző rt. alegységek, és erösen szennyezett zónákba kerülhetnek azon 
alegységek, amelyek ipari-, adminisztratív központok közelében települtek. 

Mindhárom fegyvernemnél várható az ellenség egyéb (biológiai, vegyi) 
tömegpusztító eszközeinek aktív alkalmazása. 

A csapások bekövetkezése során a pontos veszteségeket előrejelezni vagy 
számítani szinte lehetetlen feladat. Minden számítás, adott esetekre vonatkozik, 
ezekből általánosan csak arra tudunk következtetni, hogy a cs:ipások következ
ményei még a megelőzö rendszabályok szigorú betartása mellett is súlyosak 
lehetnek. A felszámolási tevékenységet minden esetben gátolhatja a kialakult 
bonyolult helyzet (magas fokú rádióa•ktivitás, összefüggő tüzek, esetleges pánik 
stb.). 
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Az előbbiekből következik, hogy mennyire fontos kérdés a mentés, a gyó
gyító-kiürítő .rendszabályok pontos betartása és az ezekből adódó feladatok 
végrehajtása. Ezen feladatok lehető legrövidebb időn belüli megkezdése és gyors 
végrehajtása nagymértékben csökkenti a veszteségeket, illetve kedvezően be
folyásolja a személyi állomány sérülési fokának alakulását. 

A mentési feladatok magukba foglaliák: 
- a sérültek, sebesültek felkutatását, technikai eszközökből, fedezékekből 

történő kimentését, összegyűjtését, kiszállítását a csapás területéről~ 
- elsősegély nyújtást; 
- a sérültek előkészítését és beszállítását a segélyihelyekre; 
- első orvosi se,gélyt; 
- előkészítést és továbbszáUítást a gyógyító intézetekbe. 

A feladatok másik területe a harcképesen maradt vagy kevésbé sérült sze
mélyi állomány, fegyverzet, harci és egyéb teohni:ka, vezetési eszközök, megma
radt anya·gi készletek kiürítése a csapás körzetéből. 

A fent leírt tevékenység igen munkaigényes, mégpedig emberi kézi munka 
igényes tevékenység. Erre a feladatra kijelölthetö s:rokalegységek, biztosító és 
kiszolgáló alegységek, de „harcoló" csapatok állománya is, mely nincs lekötve 
harctevékenység folytatásával. 

A szakirodalmat tanulmányozva többször találkozunk a kivonás és kiürités 
fogalmával. Véleményem szel"lint a két fogalom összel'évesztihető, holott tartalma 
mást és mást takar. A kivonás minden esetben egy már valahol bekövetkezett 
esemény (pl. földi atomrobbanás) következményeinek elkerülésére irányuló, idő
ben előre megszervezett cselekmény, míg a kiürítés egy bekövetkezett eseményre 
történő gyors, szervezett reagálás. Nem véletlen, hogy a szakirodalomban a 
mentés-kiürítés fogalmai egymás meUett szerepelnek. 

,q:"' A mentés fogalmán a csapást szenvedett személyi állományra vonatkoztatva 

-

leírtakon kívül a megrongálódott, de még használható harci és egyéb technika 
mentését, míg a kiürítés fogalma alatt a csapás közvetlen közelében levő és köz
vetlenül veszélyeztetett állományt és teohnika kiürítését értem. 

Ismeretes, hogy a honi légvédelmi csapatok harctevékenységüket alapvetően 
állandó települési körzetből vívják meg, egyben alkalmasak a kivonások végre
hajtása után a harctevékenység további szervezett végrehajtására is. Kiürítés 
utáni körletek (életvédelmi körletek) csapataink részére nincsenek kijelölve. 

Ez azt jelenti, hogy míg a kivonásokat akár előre is tervezni tudjuk és azok 
megvalósítása egyes csapások után is szervezetten megtörtlénhet, kevés figyelmet 
fordítunk az egyes csapások utáni kiürítések béke idöben történő, előzetes terve
zésére. 

Adott esetben a kiürítések szervezett vé§rehajtása akkor valósulhat meg 
legmegfelelőbben, ha már most az AHKSZ időszakában ezzel a feladatkörrel 
behatóbban foglalkozunk és megteremtjük az esetleges kiürítési feladatok tárgyi 
feltételeit, ezenbelül is kijelölésre kerülnek a mai terminológiával jdölt „élet· 
védelmi körletek", amelyek elsőrendű szerepe a csapások bekövetkezése után. 
a csapások körleteiben megmaradt személyi állomány és technika összegyűjtése 
lenne. 

Ezekben a körletekben kerülhetne sor részlegesen vagy teljesen a helyzetből 
adódóan - a csapatok harcképességének helyreállítására, abban az esetben, ha a 
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harc megvívásának eddigi helyszínén arra véglegesen, vagy részlegesen nincs le
hetőség. 

Mint látjuk ezen körletek ma használatos elnevezése nem pontosan fedi a 
valóságot, mivel az emberi élet megmentésén kívül a harc továbbfolytatására 
történő felkészülés lenne az alapvető feladata. 

Érthető, ha a - jobb szóhasználattal élve a „kiürítési körletek" szerepét 
részletesebben megvizsgáljuk, mivel ilyen körletek béke időben történő kijelö
lésével, nagymértékben elősegítenénk a csapások bekövetkezte után a szervezett 
tevékenységet. Ennek hiányában az adott szervezet vezetése a kiürítési feladatok 
szempontjából véve értékes időt veszthet az alkalmas területek felderítés-évei, 
szemrevételezés,ével. 

Megállapítható, hogy célszerű ezzel a kérdéssel részletesebben foglalkozni, 
annál is inkább, mivel hadtáp szolgálatainknaik jelentős szerep jutna ezen kör
letek ellátási .szempontjából történő felmérésében (úthálózat, víz ellátás, jár
ványügyi helyzet, higiéniai feltételek stb.). Minden esetben szükségesnek látom 
egy-egy adott harci szervezet részére több „kiürítési körletet" szemrevételezni, 
mivel földi atomrobbanás esetén a kihulláss-al ellentétes irányú körletbe kell 
történnie a kiürítésnek, a másodlagos behatások elkerülése végett. 

Az előzőekből következik, hogy a kiürítés feladatainak is előre jól szerve
zettnek kell lennie és minden esetben a parancsnok elhatározása alapján kell 
végrehajtani. Az adott harcoló egység, alegység hadtáp szolgálatának, a jelenleg 
is elfogadott csapás következményeit felszámoló tevékenységen túlmenően (mentő 
osztagok.ha való részvétel, a kiürítést szenvedett állomány mentése, eü. ellátása, 
a mentéssel kapcsolódó birtosítás, a technika üzemanyaggal történő feltöltése 
stb.). fel kell készülnie, a kiürítés során adódó új hrp. biztosítási feladatok, huza
mosabb időn keresztüli, körletben történő végrehajtására. 

Az eddig elmondottak minden esetben feltételezik, hogy a csapás következ
tében a hadtápot nem, vagy nem számottevően érte az ellenség behatása. A21ért, 
hogy ez az alapelv az esetleges csapások során is érvényesüljön, még nagyobb 
gondot kell fordítanunk a hadtápok széttelepítésére, lépcsőzésére, hogy adott 
esetben megfelelő eszközök álljanak. rendelkezésre az úgymond „kintről történő 
beavatkozásra", a csapások következményeinek folszámolás·ára. 

A csapások következményeinek a hadtápra vonatkozó másik csökkentő, a 
veszteségek alakulását befolyásoló feladatcsoport a hadtáp tömegpusztító fegy
verek elleni védelmének komplex végrehajtása, amelyhez tartozik: 

- a hadtáp települési körletekben és az utakon folytatott állandó vegyi- és 
bakteriológiai felderítés, valamint az ezekből történő értesítés megszervezése; 

- a már említett széttagolt elhelyezés, a gondos álcázás a terep tulajdon
ságainak maximális kihasználása, valamint az egyes települési körletek szükség 
szerinti váltása; 

- a személyi állomány, az anyagi eszközök, a szállító és egyéb htp. tech
nikai eszközök részére szükséges fedezékek berendezése; 

- az anyag kiadások, beszállítások során a szállítóeszközök torlódásának 
megakadályozása; 

az anyagi eszközök csomagolása, szállítás és táro1'ás közben védőponyvák
kal és más eszközökkel történő letakarása, a szennyeződéstől történő megóvása; 

- az ellenség által alkalmazott tömegpusztító fegyverek következményeinek 
felszámolása. 
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Ez. utóbbi tevékenység részfeladatait a csapatok ezirányú tevékenységénél 
már részleteztem. A feladatok alapvetően a hadtápot ért csapás esetében is adap
tálhatók. 

Ezenbelül is mint az előzőekben a kiürítéssel kapcsolatos tevékenységgel 
kívánok részletesebben foglalkozni. 

A hadtápot ért csapás felszámolásának lényeges feladata a hadtáp anya
gainak, technikai eszközeinek a csapás körzetéből történő kiürítése. 

Célja a htp. kiürítésnek, hogy a csapást nem szenvedett állományt és tech
nikai eszközöket a kiürítés körletében, a harcoló csapatoknak megfelelően olyan 
helyzetbe hozzuk, hogy a htp. rövid időn belül képes legyen feladatainak tovább
folytatására, egyszóval működőképességének visszanyerésére. 

A htp. kiürítést csapás esetén alapvetően - a széttagoltságból eredően - más 
htp. alegységek alkalmazásával, szükség esetén a katonai szervezetből kikülönített 
mentőosztag és egyéb alegységek vagy azok részeivel szükséges végrehajtani. 

Abban az esetben, ha a htp. vagy annak egy része az adott katonai szerve
zettel együtt szenvedett csapást, a következmények felszámolása során bonyo
lutlabb helyzet adódik, mivel a katonai szervezet következiményeinek felszámo
lása egybe esik a hadtápot ért csapás következményeinek felszámolásával. 

A feladatok végrehajtásának sorrendjét mérlegelve és azt a kiürítés fela
dataira leszűkítve, le kell vonni azt a következtetést, hogy a kialakult helyzet
től függően a csapat kiürítésben való részvételnek kell lenni az elsődleges fela
datnak és lehetőség szerint párhuzamosan kell a htp. kiürítést végrehajtani, felt (_ 
telezhctöleg a széttclepített htp. alegységek személyi állományának, technikai 
eszközeinek bevonásával. 

A korábban elmondottaknak megfelelően célszerű lenne a htp. alegységek 
részére is „kiüdtési körlettel" rendelkezni, amely a csapat kiürítési körletéhez 
közel - a htp. működőképesség gyors elérése után - az ellátásához szükséges 
feltételekkel rendelkezne. 

Abban az esetben, ha az adott katonai szervezet teljes egészében, teljes 
htp.-val együtt szenved nagymérvű veszteségeket az ellenség által mért c~apás 
következtében a következmények felszámolása, ezenbelül a kiürítés külső erőkre 
támaszkodva történhet meg. 

Ezért is van nagy jelentős·ége a területvédelmi-, és polgári védelmi parancs
nokságokkal fenntartott kapcsolatoknak. 

Befejezésül összegezve: 
- a kiürítés végrehajtását, mint a csapás következményeinek elszámolásának 

része már az AHKSZ időszakában meg kell szerveznünk, annak végrehajtására 
fel kell készülnünk; 

- véleményem szerint célszerű már az AHKSZ időszakában a csapatok 
részére olyan „kiürítési körletet" szemrevételezni, kijelölni, htp. biztosítás szem
pontjából előkészíteni, amelyeket csapás esetén a harcikészség elérésének mielőbbi 
biztosítása érdekében, azonnal igénybe lehetne venni; 

- a htp. kiürítését a csapatok kiürítésével párhuzamosan célszerű végre-
,,,.;:, hajtani, annak figyelembe vételével, hogy a csapatok kiürítésében való részvétel, 

elsődleges; 
- a csapatok kiürítésének zavartalan biztosítása érdekében tovább-ra is 

kiemelt figyelmet kell fordítanunk a hadtáp széttagolt elhelyezésére; 
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- a kiürítések végrehajtása után a hadtápnak a lehető legrövidebb időn 
belül fel kell készülniük a csapások körletéböl kiürített állomány és technika új 
körülményeknek megfelelő htp. biztosítására. 

A fent leírtak, alapvetően az érvényben levő szabályzatainkban foglaltakra 
épülnek, az általam tett megállapítások egy része a szabályzatokban rögzítette
ken kívül, saj'át véleményemet tükrözik. 

Úgy gondolom a cikkemben közölt gondolatok alkalmasak lehetnek arra, 
hogy a témával kapcsolatban mások is véleményt alkothassanak, vagy más a 
kiürítéssel kapcsolatos elképzelésüket kifejtsék. 
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