
A hadsereg második lépcső gépesített lövészhadosztály 
ütközetbevetése hadtápbiztosításának megtervezése 

és megszervezése a párhuzamos munkamódszer 
alkalmazásával, erdős-hegyes terepen 

tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai 
között, télen 

Varga Imre alezredes 

A második világháború előtt a katonai teoretikusok legtöbbje a háborút 
a páncélos és gépesített magasabbegységek tömeges alkalmazásával képzelte el, 
amelynek fő jellemzője a harckocsik gyors és mély betörése a hadműveleti mély
ségbe. A hegyes körzetek természeti adottságaik miatt erre nem voltak alkal
masak, ezért a szakemberek előtt az itteni tevékenység veszített jelentőségéből. 

A hegyes terep valóban korlátozta az új harceszközök alkalmazásában rej
lő nagy lehetőségek' kihasználását, például fékezte a gyors előrenyomulást, a ma
nővereket, megnehezítette az ellátást, de mindez nem zárta ki nagyarányú és 
sikeres alkalmazásukat. A német ardenneki és kaukázusi, illetve a nagy hszin
gáni és kárpátoki szovjet sikerek igazolják hegyes terepen vívott harci cselek
mények lehetőségeit, és aláhúzzák a hegység akadályjellege eltúlzásának veszé
lyét. A második világháború során a hegyes terepen végreha1tott támadó harc
ban sikeresen alkalmazták a harckocsi- és gépesített csapatokat. A gyalogságot 
közvetlenül támogató harckocsik és a siker kimélyítését szolgáló gyorscsoportok 
alkalmazásának általános elvei lényegében ugyanazok voltak, mint sík terepen. 

A II. világháború befejezése óta lefolytatott gyakorlatok tapasztalatai is 
azt bizonyítják, hogy téli viszonyok az esetek többségében kedvezőtlen körülmé
nyeket teremtenek a személyi állomány tevékenységére és a harci technika al
kalmazása szempontjából. A vastag hótakaró, valamint - hirtelen olvadáskor -
a sár erősen korlátozza a manővereket, a köd pedig zavarja a tájékozódást. A 
rossz időjárási viszonyok rendszerint nagy üzemanyag-fogyasztással is párosul
nak. A hátrányok mellett természetesen előnyei is vannak a télen, erdős-hegyes 
terepen vívott harctevékenységnek. A hosszú éjszakák lehetővé teszik a csapa
tok rejtett átcsoportosítását, megkönnyítik a felderítést, elősegítik a különleges 
osztagok, csoportok behatolását az ellenség mélységébe. A kiadós havazás, a hó
vihar és a köd kedvező a váratlan tevékenységekhez. A fentieken kívül a vas
tag hótakaró csökkenti az atomfegyver hatását is. 
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Egy esetleges európai háborúban a hegyes körzetekben folyó harct~vékeny
ségekre jellemző lesz, hogy a támadás széles sávban önálló, néha pedig teljesen 
elszigetelt irányokban bontakozik ki, rendszerint utak, völgyek mentén, hegyi 
fennsíkon, mely jelentősen megnehezíti a csapatok vezetését, az együttműködés 
megvalósítását, esetenként pedig lehetetlenné teszi a főerők egyik irányból a 
másikba történő manőverét. 

Hegyi körzetekben a támadó gyorsabban találkozik az ellenség előre ki
épített védelmével. - Az első világháborúban például az olasz erődök, napja
inkban az osztrák erődrendszer, stb. - A harc pedig csak ezek áttörésével me
het végbe, mivel a védelem megkerülésére rendszerint nincs lehetőség. Az ilyen 
körzetekben létrehozott védelem rendszerint a járható irányok, széles völgyek 
megtartására összpontosul, következésképpen a támadó harcot az útcsomópon
tokért, a hegyi átjárókért és hágókért, a lakott helységekért, a széles völgyekért 
és más fontos objektumok birtoklásáért vívott feszített küzdelem fogja jellemez
ni. E küzdelem folyamán a támadás üteme rendkívül alacsony lesz. 

Egyes nézetek szerint a hegyes körzet elsősorban a védőnek kedvez. Ezzel 
szemben a hegyes körzet a támadó számára is biztosíthat bizonyos előnyöket. A 
támadónak - kihasználva a terep átszegdeltségét, fedettségét - lehetősége van 
korlátozott erőkkel, rejtett manőverek végrehajtására abból a célból, hogy meg
kerülje az ellenséget és oldalába, hátába csapást mérjen. 

A hadsereg második lépcsőjében levő gl. ho. parancsnoknak és törzsének -
így a hadtáptörzsnek is - a munkája a téli támadás megszervezését illetően, 
más körülményekhez viszonyítva, jóval szélesebb feladatkört foglal magába. Így 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a fegyverzet és technika előkészíté
sére, a személyi állomány élettevékenységének biztosítására. 

Rendkívül nagy jelentőségű a meteorológiai helyzet valamennyi elemének 
alapos értekelése, és figyelembevétele, valamint a törzsek, egységek kellő idejű 
tájékoztatása a várható időjárásról. 

Nagy figyelmet kell fordítani a terep szemrevételezésére, az együttműkö
dés és a vezetés megszervezésére. Az átszegdelt terep, a hó, a fagy megnehezíti 
a személyes kapcsolattartást és az anyagi készletek utánszállítását. Ezért a sze
mélyi állománynak fűthető fedezékeket kell kialakítani. Az utak biztosítása ér
dekében a műszaki szolgálattal feszesebb együttműködést kell szervezni , növek
szik a komendáns-szolgálat szerepe. El kell látni a ves,:élyes útszakaszokat von
tatókkal, csörlőkkel, illetve a szükséges anyagokkal (homok, kavics, kő, stb.). 
Kemény fagy esetén kívánatos, hogy a támadó csapatok törekedjenek a lakott 
települések, ligetek, erdők gyors elfoglalására. A második lépcső hadosztály üt
közetbe vetését befolyásolja az egyes irányok korlátozott befogadóképessége; 
megközelíthetősége, a,: egységek, alegységek tűzbiztosításának nehézségei. Ezért 
zömében a harcrendben keresztüli ütközetbe vetés lesz. Figyelembe kell ven
ni, hogy az előrevonás útvonalán, ha az ellenség már alkalmazott atomfegyvert, 
milyen lehetőségek vannak a menet végrehajtására. Milyenek a műtárgyak- van
e sugárszennyezett terület, stb. 

Mint ismeretes a HDS második lépcső hadosztály a kialakult helyzettől, 
az ellenség tevékenységétől függően sokrétű feladatot oldhat meg. /gy: 

- a támadás kifejlesztése a hadsereg főcsapása irányába; 
- a csapások mérése új irányba; 

harcképességét elvesztett első lépcső hadosztály leváltása, 
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- részvétel az ellenség nagyerejű ellencsapásának az elhárításában; 
- az első lépcsőben támadó csapatok szárnyain és hátában visszamaradt 

ellenséges csoportosítások szétverése; 
- hadműveleti manőver csoportként fontos objektumok elfoglalása, meg

semmisítése; 
- a fentieken felül alkalmazható légideszantként, ellenséges légideszantok 

megsemmisítésére, vagy más váratlan feladatok megoldására. 

A HDS második lépcsőjében levő hadosztály alkalmazása tekintetében a 
támadó hadművelet előkészítésének időszakában több változatú alkalmazásra 
dönthet a hadseregparancsnok. Ennek megfelelően határozza meg a ho. harc
feladatát - egy-két ütközetbe vetési terepszakaszt és irányt, valamint ezeknek 
megfelelő időpontot. A hadosztály ennek alapján mindegyik változatra meg
szervezi az ütközetbe vetést. 

Téli viszonyok között, erdős-hegyes terepen megvívandó harctevékenység 
esetére a csapathadtáp utasítás a következőket határozza meg: 

,,A csapatokat lássuk el a meredek emelkedők, lejtők, sziklák, hasadékok, 
folyók, eljegesedett rés::.ek és magas hóréteg leküzdéséte szolgáló hegyi felsze
reléssel és eszközökkel, meleg ruházattal, melegítő és /agyásgátló eszközökkel, 
védőszemüveggel és egyéb különleges felszereléssel. Meg kell szervezni, hogy 
a csapatok a helyszínen található anyagokból saját erőből hegyi felszerelés~ 'ké
szítsenek. Szükség esetén meg kell szervezni a víz- és tüzelőanyag utánszállí
tást." 

A fentiek figyelembevételével a harc és annak hadtápbiztosítása tervezése 
és megszervezése igen bonyolult és sokrétű feladatot kíván a hadtáp vezető ál
lománytól. 

Önmagában az a tény, hogy a hadosztálynak több irányú feladatot szabtak, 
bonyolítja a tervezés végrehajtását. Az atomfegyverek alkalmazása erősen csök
kenti a rádióeszközök alkalmazhatóságát, pedig a sikeres harctevékenység és an
nak hadtápbiztosítása szempontjából különösen fontos az elöljárótól az időben 
és kellő tartalommal érkező információ, mely alapján a hadosztály és aláren
deltjei - különböző tagozatokban - megkezdhetik tervezői és feladatvégrehajtói 
tevékenységüket. 

A tervezés és végrehajtás közötti időtényezőre további kihatással lehet, 
hogy a törzsek egy része a csapások fcJszámolása irányításával lehetnek leköt
ve, így a tervezést csökkentett állománnyal kell végrehajtani. Ebben az eset
ben kiemelt jelentősége van az információk gyors feldolgozásának és a csapa
tok felé történő továbbításának. Az időtényező csökkentésében a párhuzamos 
munkamódszernck is nagy jelentősége van mindenféle harctevékenységben, il
letve annak hadtápbiztosításában, azonban a témában tárgyalt esetben kiemel
kedően. Azt hiszem nem kell külön bizonyítanom, hogy a hadsereg harctevé
kenységére és annak hadtápbiztosítására döntő hatással van, hogy a hadsereg
parancsnok a második lépcsőben levő hadosztályt - az első lépcsőben csapást 
ért, vagy a fclmorzsolt hadosztályt időben leváltsa, vagy a siker kifejlesztése 
érdekében ütközetbe vethesse. A feladat végrehajthatósága elsődlegesen függ 
attól, hogy a különböző szintű parancsnokok elhatározásaikat milyen gyorsan 
hozzák meg, a törzsek számvetéseiket, okmányaikat milyen gyorsan készítik el, 
a végrehajtókhoz az információk, parancsok mikor érnek le. Egy egyszerű sé
mával érzékeltetni kívánom a párhuzamos munkamódszer megvalósítása előnyeit. 
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b) Párhuzamos munkamódszer alkalmazása: 
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A fenti témából egyértelmüen beláthatók a párhuzamos munkamódszer adta 
előnyök, mely alapján a feladat végrehajtásához szükséges idő 30-400/o-a meg
takarítható. A különböző szintű törzsekben ezért elsődleges, hogy a kapott fel
adat alapján a parancsnok elhatározásához szükséges hadtáp információkat a 
hadtáptörzs minél előbb kidolgozza, számvesse és az elhatározás meghozatala 
után az alárendelteknek eljuttassa előzetes intézkedés, intézkedés, parancs for
májában. 

A ho. hadtáptörzsben jelenleg 4-6, illetve 8-12 órás ciklusra van készítve 
munkagrafikon. Ezek a munkagrafikonok úgy készültek, hogy számolunk az 
elöljárótól érkező előzetes intézkedés (intézkedések) megkapásával, illetve ré
szünkről az alárendeltek felé történő információ lejuttatásával. E módszerrel -
a ciklusidő függvényében - 2-4 óra takarítható meg. 

A párhuzamos munkamódszer megvalósítása nem csak különböző tagozato
kon belül valósítható meg, hanem a törzseken belül is, a ho. hadtáp törzsben 
ez már több év óta bevált gyakorlat. 

Az elöljárótól érkező feladat feldolgozására, az elhatározás kidolgozására 
a ho. HVP-ről a harcálláspontra operatív csoport megy. Az operatív csoport 
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vezetője a ho. PK. HTPH., aki a parancsnokkal és a parancsnok helyettesek
kel egy időben ismeri meg a kapott feladatot és részt vesz a parancsnok elgon
dolása kialakításában. Az elgondolás kialakítása után lehetősége van - a törzs
tájékoztató előtt - a hadtáp operatív csoportot tájékoztatni, saját elgondolását 
ismertetni és feladatot szabni a nagybani számvetések elkészítésére. A kapott 
információ alapján az operatív csoport kijelölt személye zárt csatornán a kapott 
információkat eljuttatja a HVP-n maradt ho. HTP. TÖF-nek, aki megkezdi az 
információ alapján a részletes feldolgozást. A fentiek alapján a ho. hadtáp ope
ratív csoporttal párhuzamosan beindul a tervező-munka a ho. HVP-n is. A ho. 
TÖF. törzstájékoztatója 9tán az operatív csoport elkészíti az előzetes hadtáp
intézkedéseket, és átadja a csapatok összekötő tisztjeinek. Az előzetes intézke
dés szövegét zárt csatornán a HVP-re továbbítják. Az információkat a ho. 
HVP-ról a dublirozás és az időnyerés céljából (esetenként az összekötők késve, 
vagy az ellenség behatása következtében meg sem érkeznek) - zárt csatornán a 
hat ezrednek leadjuk. Az előzetes intézkedés tartalmáról és 8t parancsnok elhatá
rozásáról a HVP-n levő hadtápegység összekötő tiszteket a szükséges mértékben 
tájékoztatjuk és megszabjuk az azonnali végrehajtandó feladatokat és ezzel - a 
ho. törzzsel párhuzamosan - beindítjuk az alárendeltek tervezői tevékenységét is. 

Az előzetes intézkedés alapján a HVP-n meg lehet kezdeni a hadtápbizto
sítási terv elkészítését. Rögzítésre kerülnek a ho. hadtáp telepítése, áttelepítése 
körletei, az után- és hátraszállítási és haránt utak, az elöljárótól érkező anyagi 
készletek mennyisége és időpontjai. Az elrendelt készletszintek, a fogyasztási 
normák. Megkezdődik a ho. htp. I-II. lépcső összetétele részletes kimunkálása. 

A parancsnok elhatározása kihirdetése után, ha az elgondoláshoz képest 
eltérés van, akkor az eltérésről a csapatokat R-142 rádiókészüléken, vagy zárt 
csatornán TBK-n tájékoztatjuk. Az operatív csoport visszaérkezése után a 
HOPK. HTPH. megtartja harcászati tájékoztatóját és kihirdeti elhatározását. 
Az elhatározás kihirdetésekor részletesen megszabja a kidolgozandó okmányo
kat és azok határidejét, az alárendeltek felé történő azonnali intézkedéseket. 
A részletes számvetések elkészítése után elsődleges feladat, hogy az alárendel
tek felé történő a HOPK. HTPH-i intézkedés kivonatai elkészüljenek. Ezért az 
egyes kivonatok elkészítéséért a HTP TÖF koordinálásával a hadtáp szolgálati 
ág főnökök a felelősek. Az intézkedések fogalmazvány példányát a ho. HTP. 
TÖF. láttamozása után a ho. PK. HTPH. hagyja jóvá. A jóváhagyott intézke
déskivonatokat a gépeléssel párhuzamosan az alárendelteknek zárt csatornán 
leadjuk, a ho. htp. egységek parancsnokait (összekötő tisztjeit) berendeljük és 
részletesen, szóban megszabjuk feladataikat. Ezzel az aktussal alapvetően bezá
rul a párhuzamos munkamódszerrel történő feladatkidolgozás. Ezután a lehe
tőségek függvényében a ho. hadtáptörzs teljes mélységig kidolgozza a HOPK. 
HTPH. elhatározásának megfelelően a hadtápbiztosítási tervet, berendeléssel, 
vagy helyszíni ellenőrzéssel meggyőződik a feladatok megértése és végrehajtása 
helyzetéről. 

Az idő rövidítése érdekében nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat 
a tényezőket, melyek az információ formai elkészítéséhez, lejuttatásához szük
ségesek. A ho. hadtáptörzsben több év óta sikeresen alkalmazzuk a különböző 
- előre elkészített - formanyomtatványokat. Ezeket az okmányokat elsősorban 
az előzetes intézkedés kiadására és az intézkedések fogalmazvány példányaként 
kezeljük. Az információ lejuttatása másik fontos területe a különböző híradó 
eszközök. Itt elsősorban a nemrég rendszeresített R-142 típusú rádiót emelném 
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ki, mely különösen dinamikai feladatok vezetésében volt eredményes. Sajnos az 
alárendeltek felé vezetékes összeköttetés területén még a „zárt csatorna" nem 
valósult meg, dc a hadosztály harcálláspont és hadtápvczctési pont tekintetében 
igen hasznos volt a legutóbbi „Kunság-83" harcászati gyakorlaton. Az aláren
deltek felé a ho. hadtáptörzs saját készítésű rejtjelző eszközt használ. Termé
szetesen az információ eljuttatásában használjuk a tábori futárszolgálatot, bár 
az a véleményem, hogy a mai viszonyok között lassú, legtöbbször az információ 
már elavult mire az alárendelthez ér, csak a jogi szabályozás adta követelmé
nyeknek tesz eleget. 

A párhuzamos módszer adta előnyök mellett természetesen vannak a pár
huzamos munka módszereknek kisebb-,iagyobb buktatói, amire a vezetőknek 
mindig kiemelt figyelmet kell fordítaniuk. A különböző gyakorlatok alkalmá
val többször előfordult már, hogy az előzetes intézkedés és a végleges intézke
dés között lényeges eltérés volt. E lehetőség kizárása érdekében az elöljáró fele
lőssége, hogy csak olyan információt juttasson az alárendeltek felé, ami egyér
telmu és utólag nem okoz az alárendeltek között zavart, félreértést. 

E rövid kitérő után a második lépcső hadosztály ütközetbe vetése meg
~zervezése hadtápbiztos1tásának néhány sajátosságával kívánok foglalkozni. 

A második lépcső hadosztály hadtápbiztosításának megszervezése egyéb té
nyezők mellett elsősorban attól függ, hogy a hadosztály korábban milyen felada
tot hajtott végre, ennek következtében milyen mérvű az ellátottsága, továbbá 
mikor, hol és milyen feladattal kerülhet alkalmazásra. Nem mellékes, hogy az 
ellenség korábban alkalmazott e tömegpusztító fegyvereket, milyen sugárszeny
nyezett és rombolt körletek akadályozzák a hadosztály manővereit, milyenek a 
közlekedési, domborzati és időjárási viszonyok. 

Tömegpusztító fegyverek alkalmazása következtében csökkennek a ho. és 
az elöljáró lehetőségei az anyagi, egészségügyi ellátás területén. A HDS elló. 
dd. és eü. ezred erői is csapást szenvedhettek, tehát csak részben lehet a hadO$Z
tály ütközetb'- vetése során az elöljáró anyagi és egészségügyi támogatására szá
mítani. Téli, nehéz közlekedési viszonyok között elsődleges, hogy az utakon tör
ténő forgalmat biztosítani tudjuk. Ennek érdekében igénybe kell venni a szcr
vezettszerű műszaki erőket, a helyszmen találhato segéderőket és anyagokat. Ki 
kell rendelni az elfoglalt terület hóeltakarító és szállító eszközeit és ha szüksé
ges a lakosságot. A személyi állomány többrétegű meleg ruhával való ellátására 
kiemelt figyelmet kell fordí tani. Meleg ételt és italt kell kiszolgálni, illetve me
legedő helyeket kell berendezni. Száraz ruha csere-készleteket kell létrehozni 
es az alegységek felé lelépcsőzni. A hóvakság megakadályozása érdekében hó 
szemüveggel kell az állományt ellátni. A személyi állomány és a technika részé
re fehcr álcázo ruházatot, illetve festést kell biztosítani. Olyan ruházatot kell 
biztosítani, melyek alacsony hőmérsékleten is biztosítják a test megfelelő hő
háztartását. Az étkezések biztosításakor növelni kell a zsírok és vitaminok biz
tosítását. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a sebesültek gyors összegyűjtésére, a kihú
lésük megakadályozására. Ezért a sebesültgyűjtő helyeket, fészkeket el kell lát
ni meleg ruházattal. Az ESH-t, HSH-et lehetőleg állandó jellegű épületekbe 
kell telepíteni. E feladatokra a hadszíntéren található polgári egészségügyi, üdül
tetési intézményeket fel kell használni, amennyiben nem állnak rendelkezésre 
különböző szükségeszközökből „fa-, föld, vagy hókunyhót" célszerű építeni. 
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A személyi állomány felkészítésével egy időben létre kell hozni a hadtáp 
csoportosítását, melyek az ÖPK-ben, vagy a VAK-ben kerülnek kialakításra, 
attól függően, hogy a hadosztály ütközetbe vetése melyik körletből kerül vég
rehajtásra. A V AK-ben a ho. és ezred hadtápalegységeket két lépcsőben cso
portosítva kell elhelyezni. A ho. hadtáp első lépcsőt a V AK-ben, széttagoltan, 
a téli viszonyoknak megfelelő műszaki és egyéb berendezettséggel elhelyezve. 
Az ezredhadtápok első lépcsője, az első lépcső zászlóaljak, a hadtáp második 
lépcső, az ezred második lépcső alegységei mögött helyezkedien el. E csoporto
sításban célszerű az clőrevonást is végrehajtani. A hadtáp második lépcsőnek 
tömegpusztító fegyverek alkalmazása viszonyai között a viszonylag nagyobb vé
dettséget nyújtó műszaki létesítményeket csak az alkalmazáshoz közvetlenül 
szükséges időben kell elhagyni. Ez az idő a hadtáp első lépcsőnél az ütközetbe 
vetéstől számított 4-6 óra, a második lépcsőnél 8-10 óra is lehet. Ez alól ab
ban az esetben van kivétel, ha a hadosztály nagy mélységből kerül előrevonás
ra. Az ellenség a siker elérése érdekében mindent megtesz, hogy megakadályoz
za a HDS második lépcső hadosztály ütközetbe vetését ezért előfordulhat, hogy 
az elfoglalt körletbe, vagy az abból történő kimozdulás után tömegpusztító fegy
verekkel csapást mér. Ilyen esetben a ho. hadtáp fő feladata, hogy az öfn-i 
törzzsel szoros együttműködésben az alárendelt hadtáp egységekkel és egység 
hadtápokkal azonnal rendszabályokat foganatosítani, a megszakadt összekötte
tés helyreállítására, megállapítani a csapatok hadtápbiztosítása további folytatá
sa lehetőségeit. Biztosítani kell a hadtáp személyi állomány feladatvégrehajtói 
készsége helyreállítását. 

Az előrevonás és az után- és hátraszállítási feladatok végrehajtására az üt
közetbe vetésre kerülő hadosztály a HDS első lépcső hadosztályok után- és 
hátraszállítási útjait, illetve a HDS fő gépkocsi útjait veszi igénybe. Így az utak 
berendezettnek tekinthetők, biztosítva a téli közlekedés feltételeit is. Az utak 
igénybevétele idejét viszont az elöljárónak célszerű leszabályozni. 

Az anyagi biztosítás tekintetében a várható anyagfelhasználás hajtóanyag
ból magasabb lesz, mivel a téli erdős-hegyes viszonyok között nő a motorok 
üzemeltetési ideje, illetve csökken a motorok teljesítménye. A lőszerfelhaszná
lás tekintetében kiemelt hangsúlyt kapnak a magas röppályájú fegyverek által, 
illetve az erőd rombolásához felhasználásra kerülő lőszerek. 

Az ütközetbe vetésre kerülő hadosztály fogyasztási normáját az elöljáró 
PK. HTPH. összességében az előrevonás és a támadóharcra adja meg. !gy lő
szerből felhasználásra kerülhet az ütközetbe vetés napján tömegpusztító fegy
verek alkalmazása viszonyai között 1,0-1,2 ja. lövsz., 1,8-2,1 ja. tü., av., és 
sv., 0,8-1,0 ja. pct., 0,6-0,8 ja. RPT., 0,8-1,2 ja. lé., 0,8-1,0 ja. hk., 1,0-1,5 ja. 
SZT-I-IL lőszer. 

Hajtóanyagból: 0,5-0,7 ja. benzin 0,6-0,8 ja. gázolaj. Egyéb anyagból 80-
120 to. felhasználásával számolhatunk. 

Az utánszállítási feladatok végrehajtására zömében korlátozottak lesznek a 
lehetőségek, tehát a harcoló egységeket úgy kell ellátni és részükre a ho. lőszer, 
hajtóanyag és egyéb ag. szállító eszközeit besorolni, hogy feladataik végrehaj
tását utánszállítás nélkül legalább a ho. további feladatáig folytatni tudják. E 
feladat megoldása érdekében szükséges a ho. ütközetbe vetése tüzérségi lőszer
szükségletét a HDS eszközeivel a TAS-ba kiszállítani. 

Igen megnehezül a lőszerrel (hadtáp anyaggal) való manőver megvalósí
tása, mivel az egységek több irányban, esetenként egymástól magas hegységgel 
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elválasztva hajtják végre feladataikat. E1.ért az anyagi készleteket differenci
áltan kell képezni, szükséges hadtáp tartalékot létrehozni. Kiemelt jelentőségű 
lehet a légiszállítás végrehajtása elsödlcgesen gyalogsági és RPT löszerböl. 

A ho. hadtáp elsö lépcsöböl a közelebbi feladat végrehajtása után célszerű 
a csapatokat feltölteni , míg a napvégi készleteket az elöljáró által kiszállított és 
a nap végére felzárkóztatott ho. hadtáp második lépcsö eröivel célszerű meg
alakítani. A feltöltés sorrendjében az éjszakai harcot folytató, illetve a másnap 
tovább támadó egységek feltöltését kell elsödlegesen végrehajtani. 

A hadtáp örzés-védelme, tömegpusztító fegyverek elleni védelme területén 
levö föbb sajátosságokat a fentiekben érintettem, azonban a téli viszonyokra 
vonatkozóan az örzés-védelmi feladatok tekintetében is figyelembe kell venni 
több tényezöt. 

Ezek a:: elfoglalt körletben (VAK., ŐPK.): 
- fedezékeket fagyott, köves talajon kell kiépíteni, ami 2-3-szoros munka

ráfordítást jelent; 
az álcázási feladatokat a környezethez nehezebb alakítani; 

- rövid idö alatt hófúvások, torlaszok keletkezhetnek; 
- a látási viszonyok és a hömérséklct gyorsan változik; 

a személyi állománynál hóvakság elöfordulhat; 
- a vadásztevékenységet folytató ellenséges eröknek helyi ismeretük, jár

tasságuk van ; 
- a támadó bekerítése, illetve ez érdekében kifejtendö mozgási tevékeny-

ség korlátozott; 
- olvadás esetén gyorsfolyású, magas vízszintű víziakadályok keletkeznek; 
- számolni kell a lavinaveszéllyel, sziklaomlással. 

Az elörevonás során fö feladat a légi- és földi csapások elhárítása, az el
lenség megsemmisítése. Erre a ho. clörevonását végrehajtó egységek által meg
szervezett biztosító erök hivatottak. A hadtápok alapvetöen saját szervezetük
ben levö gyalogsági fegyverek, valamint a parancsnok által biztosított erökre 
támaszkodhatnak. 

Az egészségügyi biztosítás megszervezése során meg kell oldani a kijelölt 
körletben az elörevonás, ütközetbevetés és a támadóharc folyamán keletkezett 
sebesültek és betegek összegyűjtését, ellátását. 

Tömegpusztító fegyverektöl várható egészségügyi veszteség ho.-nál elérheti 
a 18-25, ezrednél a 20-40°wot. Ha az elsö atomcsapások kiváltása már az üt
közetbe vetés elött megtörtént, akkor 10- 15° o-ra csökkenhet az egészségügyi 
veszteség. 

Az egészségügyi veszteség megoszlása várhatóan az alábbi: 

ütközetbe vetésig 30-40° o 
- közelebbi feladatig 30-40° o 
- nap végéig 20-30° o 

A fentiek mellett hagyományos fegyvertöl még ho.-nál 8-12, ezrednél 15-
200 o·os eü. veszteséggel számolhatunk. 

A sebesültek ellátására ilyen esetben 2-3 hadosztály típusú segélyhely szük
séges. Megnő a kiürítö kapacitás szükséglet is. Nagyobb mérvű lesz az általá
nos szállító járművekkel a sebesültek kiürítése, elérheti a 600;o-ot is. 
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A keletkezett sebesültek összegyGjtése és hátraszállítása az utak rombolt
sága, illetve a csapatok által történő foglaltsága következtében megnehezül. Az 
előrevonás alatt keletkezett sebesülteket célszerü a már települt szomszéd had
osztályok segélyhelycire leadni. Az általános érvényű feladatok mellett kiemel
ten kell a sebesültek részére szükséges fűtött helyiségeket biztosítani, illetve meg
felelő mennyiségben takarókat és melegítő, védőitalt és ételt biztosítani. 

A hadtápvezetés is bonyolult viszonyok között valósul meg. Elsődleges, 
hogy a hadtápbiztosítást több változatra kell megtervezni. A rádióvezetés tech
nikai feltételét a magasabbegységek jelentősen csökkentik, illetve gátolják. Az 
atomcsapások idején a levegő ionizációja következtében a rádióösszeköttetés ide
iglenesen meg is szakadhat. A vezetési eszközök egy része megsemmisül. !gy 
különös jelentősége lesz a különböző eszközökkel (pl. gk., helikopter, motorke
rékpár) útba indított futároknak, illetve összekötőknek. 

A hadtápvezetést úgy kell megszervezni, hogy a HVP állománya időben 
képes Jegyen tájékozódni a kialakult harcászati helyzetről, képes legyen a fel
merült feladatokra térben és időben megfelelően reagálni. A ho. HVP-t legcél
szerííbb a ho. elsőlépcsője mögött a hadtáp-!. lépcsőjében előrevonni és ütközet
be vetés sikere után telepíteni. Az ütközetbe vetés időszakában a hadtáp ope
ratív csoportnak célszerű a harcállásponton tartózkodnia, onnan vezetni. 

Téli viszonyok, erdős-hegyes területen igen nagy jelentősége van az első 
lépcsős hadosztályok hadtáptörzseivel, az átalárendelésre, megerősítésül kapott 
egységek hadtápjaival történő együttműködésnek. Ennek során részletesen tisz
tázni kell a hadszíntéren a ho. támadási sávjába eső utak, objektumok és mű
tárgyak állapotát, a szomszéd ho. hadtápok települési helyét, az igénybe vett pol
gári objektumok, anyagi készletek, termelő üzemek, egészségügyi intézetek he
lyét, kapacitását, vezetőik elérhetőségét. At kell venni minden olyan informá
ciót, ami az ütközetbe vetésre kerülő hadosztály számára várhatóan szükségessé vá
lik és befolyásolhatja a hadtápvezetést és ellátást. 

Befejezésül felmerül a kérdés, hogy korszerű viszonyok között egyáltalán 
lehetséges-e a siker reményében támadni erdős-hegyes terepen, téli viszonyok, 
atomfegyver alkalmazása viszonyai között, valamint képes-e a hadosztály jelen
legi szcrvezettszerű állományával a körülmények adta nehézségeket leküzdeni. 
A történelmi tapasztalatok az első két kérdésre egyértelműen választ adnak, 
igen lehet, nyitott kérdés, a téma kapcsán a tömegpusztító fegyverek hatása. 
Vajon képesek-e a csapatok a csapás körzetén áthaladni olyan esetben például, 
amikor a hőhatás következtében a nagy tömegű hó megolvad, illetve hó és víz 
lavinák keletkeznek. Ezen kérdésekre egyértelmű választ adni nem lehet, csak 
feltételezzük, hogy csapataink tevékenységét a fenti körülmények gátolják, de 
megakadályozni nem tudják. 

A fentieken kívül nem szabad szem elől téveszteni, hogy hegyes körzetben, 
télen, atomfegyverek alkalmazása viszonyai között, rendkívüli jelentősége van 
a személyi állomány magas fokú erkölcsi-politikai állapotának, fizikai és pszi
chikai felkészítésének és a tömeges, bátor magatartásnak. Nagy gondot kell for
dítani arra is, hogy az elfoglalt területen a lakossággal mielőbb rendezett kap
csolat épüljön ki. Ez lehetőséget teremthet arra. hogy a személyi állomány által 
elviselhető nehézségek némileg csökkenjenek. 
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