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Hadtápbiztosítás hegyekben vívott harcokban 
Írta: Weber, Friedrich őrnagy 

(Megjelent: Truppendienst, 1980. 6. számában) 

1. Hadtápbiztosítás sajátosságai hegyekben 

A hadtápbiztosítást hegyekben megnehezíti: 

- a végrehajtáshoz szükséges sok idő, valamint 
- rendszerint csak egy utánszállítási út áll rendelkezésre. 

Az időtényezőt befolyásolja: 
- a gyakori átrakás és 
- a szállítóeszközök csekély teljesítőképessége. 

E hátrányt bizonyos mértékig csökkenti az a tény, hogy hegyekben kevesebb 
tüzérségi lőszer fogy. 

Mivel az utánszállítás végrehajtása jelentősen lasabb, ezért: 
- minden hadtáp rendszabályt korábban kell megkezdeni, mint normális 

körülmények között; 
- részletesebb tervezést kell végezni; 
- az alegységeknek nagyobb önállóságot kell biztosítani. 

Hegyekben vívott harcoknál a fentiek miatt a hadtápbiztosításért felelősök
nek időben meg kell ismernie a tervezett harcra vonatkozó adatokat, a parancsnok 
elgondolását. A feladatok elvégzéséhez csak így lehet elegendő időt nyerni. 

A parancsnok elhatározását a hadtáp lehetősége a normális körülményeknél 
erősebben befolyásolja. Bevetésre kerülő alegységek mennyiségét és típusát had
tápbiztosításuk lehetősége szabja meg. 

A hadtápot - különösen szállítási feladatai végrehajtására - meg kell erősí
teni szükség esetén még harcos alegységekkel is. 

A hadtápvezetés központi problémája a különböző szállítóeszközök alkalma-
zásának és a gyakori átrakások összehangolása. 
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Különös jelentősége van a következő anyagok időbeni tartalékolásának: 

- üzemanyag; 
- különleges (hegyi) felszerelés; 
- erődítési anyagok stb. 

2. A hadtápbiztosítás megs::,ervezése 
A szélsőséges időjárási és terepviszonyok megerősített hadtápt"gységek gya-



kori előretelepítését igénylik. Ez lehetővé teszi a terep és az időjárá.s által növelt 
reagálási idő csökkentését. 

Előretelepitésnél a következő hadtáp erők és eszközök jöhetnek számításba: 
- egészségügyi személyzet, eü. anyag, sebesültszállító eszközök; 
- málhás állatok; 

teherhordó katona; 
- terepjáró gépkocsik; 
- tábori konyhák; 
- átrakó helyeket kiszolgáló katonák; 
- technikai biztosítást végző erők. 

A fenti erők és eszközök képezik az egység előretolt hadtápját. 
A helyzettől függően egyes századok elosztópontjait ellátópontokra fejleszt-

hetik ki (az elosztó ponton nincs mindig személyzet). 

A század ellátó pontját berendezhetik: 
- a század hadtápalegységei; 
- az egység hadtápalegységei; 

hadtápbiztosítást az adott időben nem végző alegységekkel; 
készletek felhalmozásával. 

Ellátópontot elsősorban azoknál a századoknál kell létesíteni, amelyek ön
álló irányban, vagy _különösen nehéz terepviszonyok között harcolnak. Szélsőséges 
esetben a szakaszoknál is létesíthető ellátópont. 

3. S>.állító eszközök 
Hegyes terepen szállítóeszközként igénybe vehető: 

málhás állat; 
- katona; 
- különböző típusú drótkötélpálya; 
- gépkocsi; 
- helikopter. 

Az öszvérek legkisebb hasznos terhelése 70 kg. Ezt a terhelést sík terepen, 
naponta 8 órán keresztül 4 km/óra sebesség mellett képesek elvégezni. Az idő
tartam emelkedésnél 400 m-ként, lejtőnél 300 m-ként 1 órát nő. Balesetek elkerü
lése érdekében az öszvérek mellé célszerű kísérőket beosztani. Takarmányozásra 
állatonként naponta 5 kg szénát és 3 kg zabot kell nállítani. A takarmány 
szállítására minden öszvérből egyet kell kijelölni. 

Teherhordásra katonákat az alegységek jelölik ki. Ez a parancsnokoknak a 
harcfeladat teljesítésénél figyelembe kell venni. Egy katona terepen 15 kg, úton 
20 kg terhet képes szállítani huzamosabb ideig. Menetsebessége 4 km/óra. Az 
időtartamot egy órával kell növelni emelkedésnél 300 méterenként, lejtésnél 500 
méterenként. A fenti teljesítmény a tereptől, időjárástóJ és a tehertől függően 
csökkenhet. A terephordók felszerelése a feladattól, tereptől és az időjárástól 
függ. A szállító oszlopok mellé hegyivezetőt kell beosztani. Az oszlopok legyenek 
képesek saját maguk megvédésére. 

Drótkötélpályák teljesítménye a típustól függ, más szállítóeszközökhöz 
viszonyítva azonban igen magas. A számos polgári drótkötélpálya felhasználása 
mellett a rendszeresített katonai készletekből is könnyen és gyorsan építhetők 
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drótkötélpályák. Előnyei: biztonságos üzemeltetés, nagy teljesítmény, kevés ki
szolgáló személyzet, függetlenség az időjárástól. 

A gépjárművekkel szemben hegyekben magas követelményt kell támasztani. 
E célra legalkalmasabb a Puch 700AP és a Pinzgoncr típm,ú terepjáró gépkocsik. 
Ezek terepjáró képessége magas, hasznos terhelésük azonban csekély. Gépjármű
vek alkalmazásának legnagyobb problémáját úthozkötöttségük jelenti. Ez átrakó
pont létesítését feltételezi, ha az alegységek úttól távol harcolnak. Alkalmazásukat 
ugyancsak nehezíti a gyakori köd. hóesés, eső és jegesedés. 

Havas terepen jól alkalmazhatók a szánok is. Hasznos terhelésük 250-1500 
kg lehet. Helikopterek alkalmazását erősen befolyásolj:.1 az időjárás. Gyakran 
nehéz megfelelő helyet kijelölni leszállóhely berendezésére. Ezen kívül figyelembe 
kell venni a hőmérsékletet és a szélviszonyokat is. Meg kell említeni azt is, hogy 
a helikopterek igen drágák és nagyon függnek a karbantartástól. Legnagyobb 
előnye az, hogy a terheket a mélységből közvetlenül a felhasználóhoz képes szállí
tani. A helikopter egy másik nagy előnye még a magas sebessége is. 

A helikopterek teljesítőképessége teljes üzemanyag feltöltés mellett: 

Típus Kezelő Terhelés kg 

AB-212 3 1220 

AB-206 1 240 

Alonette-III. 2 220 

4. Hadtápbiztositás végrehajtása 
Az ubánszállítás megszervezésekor azokat a szállítóeszközöket kell kiválasz

tani, amelyek a terep. az időjárás és a szállítmány adottságainak a legjobban meg
felelnek. 

1000 kg teher szállításához vagylagosan szükséges: 
- 1 db Pinzgauer típusú gépkocsi; 

0,8 db AB-212 típusú helikopter; 
- 14 db öszvér; 
- 50 katona. 

Helikopterek alkalmazása esetén az előkészített terheket a mélységből, de 
legalább dandár- vagy a zászlóaljhadtáptól lehetőség szerint közvetlenül a fel
használókig szállítják ki. Légi szállítás esetén az átrakások száma jelentősen 
csökken. 

Amennyiben helikopterek alkalmazása nem lehetséges. akkor azt a szállító
eszközt kell kiválasztani, amelyek teljesítménye a legkedvezőbb. Szállításra első
sorban gépkocsikat kell használni addig, amíg azt az utak lehetővé teszik. 

A gépkocsi szállítás, utánszállítás,teherhordó állatok, katonák és drótkötél
pályák használhatók. Ezek kiválasztása a helyzettől (terep, idő, műszaki teljesít
mény stb., függ. Századonként, sőt szakaszonként (támpontonként) különböző 
szállítóeszközök alkalmazhatók. 

5. Egészségügyi biztosítás 
Az egészségügyi helyzet időbeni értékelése és az abból levont következtetések 

fontos feltételei a századok egészségügyi biztosításának. 
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Ezen kívül a következő feladatok végrehajtása válhat sziikségessé: 
- a csapatok megerősítése egészségügyi személy~ettcl (orvossal is) és sebe

sültszállító eszközökkel nehéz, úttalan hegyi terepen; 
- a terepnek időjárásnak megfelelő szállítóeszközök (helikopter, drótkötél-

pálya, sebesültvivők) alkalm::izása és ezek ellátása melcgítőeszközökkel; 
- egészségügyi intézetek berendezése szállítási utak mentén; 
- egészségügyi intézetek telepítése önálló irányban harcoló alegységeknél; 
- nehéz kiürítés esetén a segélyhelyek megerősítése műtétet végző és ápoló 

csoporttal; 
- századoknál, zászlóaljaknál helikopter leszállóhelyek berendezése, ha ez 

lehetséges ; 
- kiürítési út csökkentése érdekében előretolt egészségügyi intézetek telepí

tése; 
a mentő-szolgálatnak különböző szakfelszerelések biztosítása. 

Utaktól távoli sebesültek kiürítése sok időt és embert igényel. A könnyű 
sérültek sérülése mínusz 30 fok alatt már egy órai szállítás után jelentősen súlyn
sabbá válik. Ez is egyik oka annak, hogy hegyekben a sebesültek kiürítésének. 
döntő eszköze a helikopter. Az alegységeket különleges hegyi sebesültszállító esz
közökkel kell ellátni. Egy ilyen eszközt 2-6, sőt több fő szolgálja ki. 

Hegyekben, különösen télen az első orvosi ellátást amennyire csak lehet
séges, annyira elöl kell biztosítani. A hosszú és nehéz kiürítés miatt gyakran inten
zív intézkedések szükségesek a szállítóképesség helyreállítására és fenntartására. 
Ide tartozik többek között a sebesültek melegen tartásának biztosítása már a 
sebesülés helyén. 

Az egészségügyi intézkedéseket úgy kell telepíteni, ha ez lehetséges, hogy 
közelükben helikopterek leszállhassanak. 

Megnevezés 

Katona 

öszvér 

Szállítóesz_közök lehetőségei 

Teljesítmény 

Hosszú távolságon: 
- lá kg terepen, 
- 20 kg úton. 
Menettelj.: 4 km/ó. 
+ 1 ó 300 m-es emelke
dővel; 
+ 1 ó 500 m-es lejtésnél. 

Hasznos teher 70 kg. 
- naponta 8 óráig 
Menet: sík terepen 
4 km/ó 
+ 1 ó 400 m-es emelke
désnél 
+ 1 ó 300 m-es lejtésnél. 
Takarmányozásra 
öszvérenként naponta 
5 kg széna és 3 kg zab. 

Előny 

- jó terepjáró
képesség; 

- függetlenség 
utakon; 

- kevésfüggésaz 
időjárástól. 

- jó terepjáró
képesség; 

- függetlenség 
utakon; 

- kevés függés az 
időjárástól. 

Hátrány 

- lassú 
végrehajtás; 

- sok katona 
szükséges; 

- katonákat a 
harcoló alegy
ségektől vették 
el; 

- nehéz súlyok 
nem szállí tha
tók. 

- kísérésükhöz 
katonák kelle
nek· 

- lassŰ végre
hajtás; 

- érzékeny az 
ellenséges 
behatásra; 

- veszteség nehe
zen pótolható. 

149 



Megnevezés Teljesítmény Előny Hátrány 

Drótkötél- Típustól függ - kiszolgálásához - kiszolgálásához 
pálya kevés katona kiképzett kato-

kell; na kell; 
- gyorsan beren- - polgáriakat át 

dezhető; kell alakítani. 
- nagy teljesít-

mény. 

Terepjáró gk. Hasznos teher 1-1,4 t. - gyors végre- - úthoz van 
Sebesség: nappal hajtás; kötve; 
40 km/ó - nehéz súlyt is - télen függ az 
éjjel 10-20 km/ó. képes szállítani. időjárástól. 

Helikopter Típustól függően - utaktól füg- - időjárástól 
220-1200 kg. getlen; függ; 

- nagy teljesít- - költséges. 
mény; 

- optimális sebe-
sült kiürítésre 

6. Technikai biztosítás 
A nagy kiterjedés, a nehéz terep és szállítási viszonyok miatt a sérült techni

kát, fegyvert a helyszínen kell kijavítani. Ennek érdekében a századokat javító 
erőkkel és eszközökkel kell megerősíteni. Ha a sérült technika fontos utat lezár, 
akkor a helyileg illetékes parancsnok köteles azt elvontatni vagy szükség esetén 
megsemmisíteni. A századoknál tartalékot kell képezni pótalkatrészekből is. 

7. Összegezve 
Az ellátáshoz szükséges sok idő, a hadtáp erők és eszközök szokásosnál 

nagyobb széttagolása miatt a hadtáp vezető szerveknek hegyekben vívott harcok
nál időben kell kapniuk adatokat a helyzetről és a tervezett harcról, valamint a 
hadtápbiztosítást igen gondosan kell megtervezni. 

Szállítóeszközök közül azokat kell kiválasztani, amelyek az adott terepen 
a legjobb teljesítményt nyújtják. Az. utánpótlás rendszerében bármelyik s:z.á.llító
eszköz kiesése az utánszállítás összeomlásához vezet. 

A hadtápbiztosítás hegyekben döntően befolyásolja az összfegyvernemi pa
rancsnok tevékenységét. 

( A melléklet a folyóirat végén található). 
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