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A front csapatainak hadtápbiztosítása 
a támadó hadművelet kifejlesztése során 
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(Fordítás az „Informacionnij szbornyik" 1981/21. számából) 

A front támadó hadművelet céljainak elérésében az egyik legfontosabb fel
tételt a csapatok folyamatos hadtápbiztosítása jelenti. Ez a követelmény még 
nagyobb jelentőségre tesz szert azt .köv,etően, hogy a szembenálló felek áttérnek 
a tömegpusztító eszközök aHcalmazásával folytatott harctcvékenységre. Hogy 
mérsékeljük az ellenségnek a front hadtápcsapatai és objektumai elleni tevé
kenységének .következményeit, kellő időben meg kell tenni számos, a hadműve
leti hadtáp minden szintje - de különösen a közművezeték rendszer, közte a cső
vezetékek - stabilitásának és éLetképességének fokozására irányuló intézkedést. 

A hadműveleti hadtáp alapvető elemei - de különösen az ellátó bázisok -
telepírtése és áttelepítése a harcoló csapatcsoportosítások konkrét szükségletei, a 
szállitóes2lközök lehetőségei, valamint a kellő mennyiségű, üzemképes katonái 
eépkocsiút megléte révén határozható meg. 

Az úthálózat szétrombolása kedvezőtlenül befolyásolja a front és a had
sereg' ellátóbázis kellő idejű tdepítését és áttelepítését. Ennek következtében a 
bázisok jelentős távolságra elszakadhatnak a csapatoktól és felbomolhat a kész
letek csapatokhoz történő eljuttatásának folya,rnatouága. 

Ilyen hadműveleti-hadtáp helyzetben felmerül annak szükségessége, hogy a 
készleteket a hadműveleti hadtáp szállítóeszközei juttassá:k el a csapatokhoz, 
növelve a gépkocsiszállítás fordulóinak számát és a munka időtartamát (bizo
nyos anyagi eszközök be- és kiraikására szükséges idő csökkentése mellett). f.gy 
például, az üzemanyagszállítás a front tartálygépkoosijaival történhet, kihagyva 
a front esetleg a hadsereg mozgó bázist, minek következtében csökken az üzem
anyagszálHtás átlagidej,e. Az üzem- és kenőanyagkészlet szintén közvetlenül is el
juttatható a hadsereg és a magasabbegységek gépkocsi szállítóeszközeinek össz
pontosítási körleteibe. A front gépkocsi szállítóes2lköze1hez hasonlóan történhet 
a lőszertovábbítás közvetlenül a hadseregraktárakba, kikerülve a frontbázis rész
legét, egyes esetekben pedig közvetlenül a hadosztályokhoz, vagy a tüzérségi tü
zelőállásokba . 

·A; hadsereg szállítóeszközei a készleteket szállíthatják közvetlenül az arcvo
nal mögötti területről is, mindenekelőtt az előretolt raktárakból és a k:irakó
állomásokról. 
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Amennyiben a frontc.sapatok egyrésze nagyobb távolságra elszakadt a front
tól, illetve az ellenség bekerítette, a főbb anyagi eszközfajták.kal történő ellátá
sára (elsösorban lőszer és üzemanyag) célszerű légi szállítóes2lközt alkalmazni. 
Ennek során szükségessé yálhat az ellenség által a fronrt tievékenységi sávjában 
hagyott készletek, mindenekelőtt üzemanyagok felhasználása. A zsákmányolt 
anyagok összegyűjtését, laboratóriumi elemzését és a felhasználásukra vonatko
zó döntés meghozatalát a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. 

A hadműveleti"1hadrtáphelyzet fejlődésétől és a front hadtápkörletében ural
kodó terepviszonyoktól, a közművek rongálódásának mértékétől, hegyszoroso
kon és vÍ2ii terepszakaszokon történő átlkelés szükségességétől függően gyorsan 
és komplex módon ~ell megoldani a közlekedési útvonalak előkészítésével kap
csolatos feladatokat, meg kell szervezni a sérült útszak:aszok és létesítmények 
javítását és helyreállítását, s a gépkocsiutak kiszolgálását és karbantartását a 
csapatok folyamatos ellátását biztosító alapvető feltételnek kell tekinteni. 

Számos ok miatt azonban a gépkocsiforgalom haladása a frontutakon az el
ső lépcső hadsei::egei nyomában nem mindig biztosítható. Ezért annak érdeké
ben, hogy bi:m:osítsák a készleteknek a frontbázis részlegtől az első lépcső had
seregeinek mozgó bázisához történő szállítását, az út- és hídépítö egységeket (al
egységeket) egy-két főbb front-gépkocsiút helyreállítására és fenntartására kell 
összpontosítani. A rombolt hegyi átjárók helyreállítása és a víziakad.ályok leküz
dése céljából az út- és hídépítő alegységekkel manővert kell végrehajtani. 

A vasúti szállítás - viszonylag nagy sebezhetősége ellenére is - az anyagi 
eszközszállitás döntö eszköze marad, elsősorban a mögöttes területröl a front 
cllátóbázisokhoz. A nagyszabású gyakorlatok tapasztalatai azt bizonyítják, hogy 
ha a frontbázisok nem kerülnek kellő időben a harcoló csapatok közelébe, a 
csapatok megfelelö ,ellátása nem biztosítható. 

A front vasúti csapatok feladata .legalább egy vasúti irány helyreállításának 
és karbantartásának biztosításában, s ebben az irányban a kirakóállomások be
rendezésében rejlik, azzal a céllal, hogy a gépkocsiszállítás terhet csökkentse. 
A fronthadművelet végére biztosítani kell, hogy a front ellátóbázis legfeljebb 
300 km távolságra legy;en az első lépcsö csapataitól. 

A közművek megrongálódása esetén növekszik a csővezetékes szállít.ás je
lentősége, amely a többi közlekedési eszközhöz képest viszonylag kevésbé se
bezhető. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy az ellenség légierejének 
c.sapásai miatt a tábori főcsövezeték egyes szakaszai ideiglenesen használhatat
lanok, ami ,kedvezőtlenül befolyásolja a feltöltés ütemét, a csővezeték folya
matos működését és egészében véve a teljesítőképességét. Ezért célszerű előirá
nyozni a csővezetékek más szállítóeszközfajtákkal történő dublírozást. 

Azt is figyelembe kell venni, hogy a kétvezetékes tábori főcsővezeték fek
tetése és feltöltése lassabban történik, például, 300 km távolságon 7 -8 nap 
szükséges, s míg a 100 mm átmérőjű tábori csővezeték mintegy napi 1400 tonna, 
addig a 150 mm-es már 5500 tonna üzemanyag továbbítására képes. 

Abban az esetben, ha a csapat- és a hadműveleti hadtápnál az üzemanyag
szállítás alapvető eszközeként lehetséges a csővezeték aLkaLmazása, még mindig 
megmarad a gépkocsiszállítás, melynek teljesítőképessége a rongált úthálózat 
helyreállítási ütemétől függ. 

A támadó hadművelet kifejlesztése során a frontcsapatok biztosításának 
egyik alapvető előfeltétele az anyagi eszkö2ikészletek kellő idejű képzése és ál
landó fenntartása az előírt normák szerinti mennyiségben. Ez csak abban az 
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esetben érhető el, ha a magasabb ellátószervtől az anyagi es2Jközök szállítását 
kellő időben, szervezetten, valamennyi szállítóesmcöz-fajta optimális kihaszná
lása mellett végzik. Amenyiben a támadó hadművelet .folyamán az ellátóbázis 
elszakad a harcoló csapatoktól, úgy sz.ámolni kell azzal, hogy az ellenséges atom
csapások után a hadtáp harakész állapotának hely,eállitásáig és a támadás kö
vecl,cezményeinek felszámolásáig a csapatok anyagi eszközzel tö·rténó ellátásá
nak ritmikus folyamata felbomlik. A csapatok készletei minden intézkedés el
lenére a minimumra csökkenhetnek. 

Ezért a csapatok biztosítása céljából a front hadtáptörzs minden szükséges 
intézkedést megtesz elsősorban a szállítóeszközök és a zsákmányolt anyag haté
kony felhasználása, a osapatok rendelke2Jésére álló anyagi készletek manóvere
zésének végrehajtása, valamint az anyagi es21közök hadosztály-szállítóeszközök
kel történő központosított s21állításának megszervezése érdekében. Mindemellett 
a csapatoknak az anyagi es21közöket feltöltött állapotban célszerű továbbítiani, 
ami növeli a készletek ki- és berakási kapacitását, jelentős mértékben csölclcenci 
a munkaerő .szükségletet, a be- és kirakodási időt, a szállítóeszközök várakozási 
idejét, s ezáltal meggyorsitja a csapatok ellátásának egész folyamatát. 

A2 atomfegyver alkalmazása .közepette folytatott front támadó hadműve
let során a hadtápbiztosítás egyik fontos feladata - az egészségügyi ellátás, kü
lönös tekintettel a kórház-bázisok kellő idejű telepítésére, ami sérülés után_ leg
később 8-12 órával biztosítja a sebesültek szakszerű orvosi ellátását. Ez a fel
tétel akkor biztosítható, ha a kórházbázisok, vagy egyes részlegeik távolsága a 
hadosztály segélyhelyci<től nem haladja meg a 120-150 km-t. 

Az egészségügyi eszközök felhasználásának rendj,ét a front egészségügyi biz
tosítási terv·e idej eikorán meghatározza. 

A tömegpusztító fegyverek alkalmazásával folytatott front támadó hadmű
velet folyamán a feltételezhető egészségügyi veszte.,ég a frontcsapatok személyi 
állománya létszámának naponta legfeljebb 2-2,65"/o-át teheti ki. A gyógyitó
hátraszállító biztosítá·ssal -kapcsolatos számvetések során azonban az első lép
cső hadser::egeinek tevékenységi irányaiban a valószínű egészségügyi veszteség
ből célszerű kiindulni, amely a hadsereg összlétszámának 3,2~4,8°/o-át teheti ki 
naponta. Nagy veszteségek következhetnek be a második lépcső hadseregeinek 
ütközetbe vetése esetén is. Mindezekre tekintettel a kórházak működését mint
egy 200°/o-os megterheléssel kell előirányozni. 

Az egész.ségügyi veszteség mennyisége, mint ismeretes, számos tényezőtől 
függően változhat, ezért a front és a hadsereg egészségügyi szolgálat vezetőinek 
kötelmei közé tartozik az egészségügyi helyzet szüntelen szemmeltartása, a hely
zet alakulásánaik előrelátása és a konkrétan kialakult körülményeknek megfele
lő reagálás. 

Amennyiben az úthálózat meg&érül és a os.apatok elszakadnak az ellátó bá
zistól, mindinkább nő :a hadtápvezetés - különösen az automaitizálási és gépesí
tési eszközök - .szerepe, mivel szükségessé válik a front hadműveleti feJ.építése 
különböző elemeinek anyagi eszközfelhasználási normái gyors és differenciált 
megállapítása és pontosítása, azzal a céllal, hogy megteremtsék a lehető legked
vezőbb feltételeket az első lépcső fő irányaiban harcoló csapatok számára; ki 
kell számítani az anyagi készl,etiek manőverezésére vonatkozó adatokat; meg kell 
szervezni a készletek csapatokhoz történő centralizált továbbítását mindenfajta 
száUítóesz:köz igénybevételével; meg kell határozni a zsákmánygyűjtő szolgálat 
feladatait az ellenség által hátrahagyott anyagi készletek, különösen az üzem-
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anyag, az élelmiszer és a közlekedési eszközök felkutatása terén; a közlekedé
si utak helyreállítása céljából ki kell számltani az út-hídépítő alegységek és 
egységek ideiglenes megerősítéséhez szükséges erőket és eszközöket; személyi 
állománnyal, közlekedési eszközzel és különleges technikával kellő időben fel 
kell .tölteni az útkomendánsi, a gépkocsizó lövész, gépkocsizó, csővezetékes és 
vasúti alegységeket és egységeket. 

Nem kevésbé fontos jelentőséggel bír az egyes hadműveleti irányokban a 
hadtáp operatív csoportok és iránytisztiek igénybevétele a hadtápvezetés bizto
sítására, hogy operatíven megoldhassák a felmerülő kérdéseket és felterjesszék 
a front hadtápfönökének a csapatcsoportosítások hadtápbiztosításával kapcsola
tos jelentéseket és javaslatokat, hogy a front hadtáptörzs kellő időben megkapja 
a csapatok helyzetéről és pontosított feladatairól szóló tájéko2Jt:atót, valamint 
hogy segítsék a fegyvernemek és a szolgálatok vezetése közötti együttműködést. 

A korszerű front-,hadműveletok jellege egészében véve szükségessé teszi a 
csapatok hadtápbiztosítá&ával kapcsolatos hatékony intézkedések meghozatalát a 
legbonyolultabb hadműveleti-hadtáp helyzet körülményei között. Ennek nélkü
lözhetetlen előfeltételeit még békében megteremtik a csapatok anyagi, közleke
dési és egészségügyi biztosítása életképességének növelése útján. 
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