
Az ellenség felderítő-csapásmérő és tüzkomplexumaí, 
alkalmazási elvei, azok hatása a hadtáptörzsek 

és -csapatok élet- és működőképességére 

Szentr )dz.ref alezredes, 
Kis Mihdfr őrnar;r 

,.Aktua!itásánál foxva vitára bocsátjuk, kérjük olvasdi11kat, hon kapcsolódjanak a cikk
ben feltárt kérdések részletesebb kim11nkálá.rához, a téma szélesebb kiirű feldolgozásához." 

Szerke.rztőJég 

Napjainkban gyors ütemű műszaki-technikai fejlődése elsősorban az elektronika, a távvezér
lés, az automatizálás terén elért eredmények a harc- és a hadművelet újabb eszközeivel bővítik a 
korszerű hadseregek fegyvertárát. Továbbra is hagyományos, illetve tömegpusztító fegyverek 
viszonyai közötti háborúra készülünk, de nagy ütemben folyik a haf!J1ományos feyyvemndrzerek kor
szerűsítése, újabbak rendszerbe állítása. 

A nagy pontosságú fegyverrendszerek fejlesztésénél, lehetséges alkalmazásánál, mennyiségük 
és típusuk meghatározásánál a NATO vezetése abból a várható helyzetből indult ki, amely, a 80-as 
években kialakulhat a Föld egyik, vagy másik térségében. Így például az USA kidolgozta az Euró
pában atomfegyver alkalmazása nélkül megvívandó háborúhoz a ,,légi-földi hadművelet" koncep
cióit, amelyben nagy szerepet szánnak a nagy pontosságú fegyverrendszereknek. Az új harcászati
hadműveleti koncepcióval kívánják megteremteni a feltételit a hosszú ideig hagyományos eszkö
zökkel vívott sikeres harctevékenységnek és mind távolabbra tolva ezzel az atomfegyverek alkal
mazására történő áttérés időpontját. 

A felderítő-csapásmérő és tűzkomplexumok a hagyományos harceszközökkel vívott hadite
vékenységek esetén a hadműveleti és harcászati szintű vezetés kezében a pu.rztitá.r fontoJ t!emét képe
zik. 

E komplexumok lehetővé teszik az ellenség tűzzel való pusztítása tervezési idejének lényeges 
!eo{Jkkentésél: jelentősen 11iitdik a pusztítás hatásosságát és a pusztítás kívánt szintjéhez viszonyított 
gazdaságos lőszcrfelhasználást. A komplexumok legnagyobb előnye a „látni - megsemmisíteni" 
elv gyakorlati megvalósítása, a felderítés és a pusztítás közötti idő minimumra csökkentése. 

Az ellenséges felderítő-csapásmérő és tűzkomplexumok a hagyományos eszközökkel vívott 
haditevékenységck során f(mtos Jzerrpet töltenek be - hadműveleti és harcászati szinten egyaránt - az 
összfegyvernemi harcban. 

Éppen ezért feladatunk alkalmazásuk módjának, lehetőségeinek, az ellenük folytatott harc és 
védelem alapvető rendszabályainak megismerése, valamint a PK HTPH-ek, hadtáptörzsek és had
tápcsapatok ezirányú felkészítése és kiképzése. 
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1. 

A VÁRHATÓ TECHNIKAI FEJIBZTÉS. ANNAK HATÁSA A HADMŰVELETEK 
ELŐKÉSZÍTÉSÉRE ÉS tEHETSÉGES MEGVÍV ÁSARA 

A NATO fegyveres erőknél - a felderítő eszközök intenzív fejlesztésének eredményeképpen 
- a 80-as évek első felében jelentősen megnőtt a légi és földi célok felderítésének lehetősége és 
hatékonysága. Az újonnan kifejlesztett felderítő rendszerek nat,')' lehetőségeket biztosítanak a földi 
és légi célok nagy távolságról történó felderítésére, képesek megfelelő pontossággal meghatározni 
azok koordinátáit, a megszerzett adatokat rövid időn belül feldolgozzák és továbbítják az illetékes 
vezetési és irányítási szintekhez. 

További erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a jtlcnlq; ftjlmtú alatt dl/rí felderítő 
rendszereknél olyan új, automatikus gyűjtő, feldolgozó és továbbító rendszereket alkalmaznak, 
amelyek segítségével a legrövidebb időn belül, közvetlenül fel lehet használni a rendelkezésre álló 
adatokat fontos ellenséges célok megsemmisítésére. 

Ezzel egyidejűleg rendkívül gyorsan halad a hagyományos tűzfegyverek, elsősorban a rakéták, 
sorozatvetők és tüzérségi lövegek fejlesztése is. Az új fegyverrendszerek lehetővé teszik a mélység
ben elhelyezkedő ellenséges célok nagyobb találati pontossággal és hatékonysággal történő meg
semmisítését. Ezekben a fet,,yverrendszerekben új típusú, érzékelővel és végfázis-vezérléssel rendel· 
kezéJ lőszereket használnak a nagyobb találati pontosság elérése érdekében. 

A NATO fegyveres eróknél kifejlesztett felderítő és tűzvezető komplexumok egységes rend
szerbe integrálásával új és rendkívül hatékony fegyverek generációja jelenik meg, amelyek közül 
néhányat már rendszerbe állítottak, míg mások a 80-as évek második felében kerülnek be a fegyve
res erők fegyverzetébe. 

Az új felderítő és tűzvezető rendszerek, illetve fegyverek rendszeresítése lehetóvé teszi a 
NATO fegyveres erők vezetése számára, hogy a Varsói Szerződés csapatainak hadműveleti cso
portosításait és fontosabb hátországi objektumait 1000 km-es mélységig hatékonyan megsemmi
sítse. Különösen fontosnak tartják az első hadászati lépcsóbe tartozó csapatoknak a második lép
csőtől történő elszigetelését és a mélységben elhelyezett hadműveleti és hadászati tartalékok meg
semmisítését már a harctevékenységek kezdeti időszakában, tekintve, hoé,'Y ezek megsemmisítése 
meghatározó hatással lehet a fegyveres küzdelem kimenetelére. 

Az Európában folytalandó hdfJ'!imányos háború lefo{rásdral kaprrolato.r ,~j kona.páú kialakításánál a 
NATO katonai ftl.rőveutére a kfil'etkező cinkből indult ki: 

- a már kifejlesztett, vagy kifejlesztés alatt álló földi és légi hagyományos fegyverrendszerek 
pusztító hatása küzd megegyezik a kisebb hatóerejű atomeszközök pusztító hatásával; e fegyverrend
szerek megnövelt hatótávolsága pedig növeli a harctevékenységi terület mélységét, így - tekintve 
az NSZK területének kis hadászati mélységét - alkalmazásuk rlfm dZ NSZK. hanem ti Var.rrfi Szerzr1-
d/.r or.rztÍJ!,di tmiktbt tiirtlnhet; 

- a VSZ katonai doktrínáját alapvetően a fegyveres erők hadműveleti csoportosításának 
mélyégében, (lépcsőben) történő tagolása, a lépcsőknek a támadás folyamatosságának, az áttörés 
kiszélesítésének biztosítása érdekében történő egymás utáni bevetése és az áttörést kihasználva 
rendkívül mozgékony manőverező hadműveleti csoportoknak a NATO-csapatok mélységébe tör
ténő gyors betörése jellemzi; 

- a VSZ tagállamfil fegyveres erőinek mélységben elhelyezett hadászati és hadműveleti tarta
lékai ellen irányuló mindenfajta tevékenység egyben a mozgósítás folyamatának, a közúti és vasúti 
szállításának, valamint az ener~a- és hírrendszerek működésének megzavarását is eredményezheti; 
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- a nagy találati pontosságú, megnövelt hatótávolságú, korszerű hagyományos fegyverrend
szerek és azok az integrált vezetési, felderítő és híradókomplexumai, amelyeket már rendszeresítet
tek, vagy rendszeresítésre terveznek, a NATO fegyveres erőkben megteremtheti a feltételeket a 
VSZ tagállamai fegyveres erőinek tevékenységét biztosító fontosabb hadműveleti csoportosítások, 
objektumok és berendezések gyors megsemmisítéséhez mintegy 1000 km-es mélységig. 

Az új „hadászati-hadműveleti koncepció~ érvényesítésének és a mélységben elhelyezett erőkre 
mért csapásoknak véleményük szerint hozzá kell járulni az „előretolt védelem~ hadászati elvének 
elfogadásához. Az ellenség hadműveleti csoportosítása minden elemére a tervezett mélységig 
kiváltott megsemmisítő tűzcsapások feltételeket teremthetnek ahhoz, hogy a fegyveres összecsa
pás kezdetétől olyan támadó hadműveletet folytassanak, amely mélyen a szemben álló csapatok 

oldalába és hátába irányul. 

A NATO fegyveres erőknél a felderítő és csapásmérő komplexumok szervezeteiben, hadmű
veleti vezető szerveiben - már ma érvényben vannak olyan intézkedések, melyek fokozatosan ki
alakítják a teljes integráláshoz szükséges feltételeket. 

A NATO-elvek szerint a várható technikai fejle.rztis hatása d hadműveletek elóké.rzüésére é.f végrehajtá
sára az alábbiakban ösJzexezhetők: 

- a mélységben levő ellenségre mért csapásokkal (a támadó csoportosítás időbeni létrehozá
sának akadályozása, a vezetés - irányítás bénítása stb.) megniivelik a hadműveletek mélységét és {.fök
kentik az ellenség lehetőségeit a kezdeményezés megragadására; 

- a hadműveleteket kiterjesztik a második és harmadik lépcsőre, a hadtápra és a tartalékokra, 
annak érdekében, hogy megteremtsék a győzelem feltételét még a közvetlen harcérintkezés felvé

tele előtt; 

- olyan korszerű, magas színvonalú technológián és elektronikán alapuló - zömében harma
dik, esetenként negyedik generációs - fegyverrendszereket állítanak tömegesen rendszerbe, ame
lyeket közel 100%-os találati valószínűség, a felderítés és tűzvezetés összhangja, automatizáltság, az 
elektronikai védelem, megnövelt lő- és hatótávolság, mozgékonyság, páncélvédettség és a tűzerő 

jellemez. 

Mivel a nagy pontosságú fegyverek (az atomeszközök után) az elsősorban pusztítandó objek
tumok sorába lépnek, azokat felderítéJüket kiivetően a rendelkezésre álló erőkkel is eszkiiziikkel a legrövi
debb időn belül meg kell semmisítenünk, illetve a rendszert meg kell bontani. 

Ennek érdekébem: 

- kiemelt feladatként kell kezelni a felderítést. A felderítést nem lehet leszűkíteni csak a felde
ótő és tüzértörzsek feladatául, hanem abban mim.len bevonható szervnek és eszköznek részt kell 

venm; 

- különös figyelmet kell fordítani a felderíté~ megszervezésére az észak-olasz hadm,1l'eleti irány
ban. mivel a hadműveleti irány katonaföldrajzi adottságai csökkentik a technikai felderítőeszközök 
alkalmazásának lehetőségeit, bonyolulttá teszik a felderítő szervek feladatait. E sajátosságok miatt a 
felderítő erőket és eszközöket decentralizáltan célszerű alkalmazni; 

- külön, egységes elgondolás alapján meg kell szervezni az ellenség felderítő erői és eszközei 
elleni harcot. Ennek rorán a felderítő és pusztító eszkb.ziik tedkm_J"s1j!Jnek fokflzottabb iúszehangolára az iiuz
(t:j!)'l'ememi tY)iitlműkbdé.r /imtoJ e/unité kell. hog_)· !'áljon: 

- az ellenséges eszközök megsemmisítésébe be kell vonni az összes lehetséges erőt és eszközt 
(front légierő, rakéta- és tüzérségi csapatok, felderítő erők és eszközök, légvédelmi csapatok, REH

alegységek); 

- nagy figyelmet kell fordítani az ún. ,,passzív" rendszabályok ( csapatok és a ha<ltápobjektu
mok álcázása, rejtése, ellenség megtévesztése stb.) foganatosítására és pontos végrehajtására; 
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- meg kell teremteni a felderítő tűzkomplexumok működésének jobb technikai feltételeit, az 
érintett fegyvernemi főnökök közötti szoros együttműködéssel. 

II. 

AZ ELLENSÉGNÉL RENDSZERBE KERÜLŐ FELDERÍTŐ, CSAPÁSMÉRŐ 
KOMPLEXUMOK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI, HATÁSADATAIK 

A ft!derítrí-csapásmt'rő rendrzertket lénJt[;iben a pmztító. jdJerít() és dlmegjeliilő bmndezi.rek int1grdlt ér 
mar;as fokon automatizált iirsze.rsér;ének lehet tekinteni, 

Általános alkotótkmei a kiivetkmik: 

a) A rádióelektronikai harc (REH) eszközei, amelyek a célok felderítését és lefogását végzik; 

h) A vezetés eszközei; 

c) A csapásmérés erői és eszközei. 

A nagy pontosságú fegyverrendszerek egyes típusait harcászati, más típusait hadműveleti 
alkalmazásra fejlesztették, vagy fejlesztik ki. 

llandrzati szintű_(dadatokat oldanak meg afeldenM tiizkomplex11mok (FTK). (1. sz. melléklet.) 

Ezeknek az eszközöknek a harcászati magasahhegységek szervezetében történő megjelenése 
lehetővé teszi a szemben álló fél harcászati mélységben levő legfontosabb elemeinek (atomeszkö
zeinek, vezetési pontjainak, REH alegységeinek, tüzérségi, légvédelmi, repülő csoportosításának, 
hk. és gl. egységeinek, had tápjainak stb.) pontos és gyors felderítését, továbbá rövid időn belüli 
megsemmisítését. 

A harcászati felderítő tűzkomplexumok a hagyományos eszközökkel vívott harc:tevékenysé
gek során jelentősen befolyásolják a harc olyan összetevőit, mint a tűz- és az összfegyvernemi csa
patok csapásainak és manőverezésének tűzzel való támogatása. 

Az amerikai szárazföldi haderőhen alkalmazzák a ,.TACFIRE" harrd.rzati automatiku.r l!ízvezet() 
rmdrzert, melyet a „SOTAS" közvetett alkalmazású célfeldrítő rendszerből és a pusztítóeszközök 
(tüzérség, légierő, rakétaütegek) automatikus tűzvezető rendszeréből hozták létre. A rendszer 
maximális hatótávolsága 30-50 km. A felderítést követően képes egy percen belül biztosítani a tűz
kiváltást különböző 150 cél bármelyikére, a tűzáthelyezést másodpercek alatt képes megoldani. 

A „T ACFIRE" rendszert az ún . .. REMBASS~ tdrird,qiídrú szmzornJ hantéri Jif!ylőrmdszerrel ÍJ" 

alkalmazzák. A rendszerhez tartozó célértékelő és adattovábbító eszközöket általában az ellenség 
második lépcsőjéban levő hadosztályok elhelyezési körletébe tervezik kijuttatni és üzemeltetni 
azzal a céllal, hogy megfelelő információkat szerezzenek az ott történő csapatmozgásokról, illetve 
az elhelyezkedő erők mennyiségéről és milyenségéről. 

A „REMBASS" rendszerhez hasonló a nyugatnémet haderö által kifejlesztett „ARGUS" tiizér
séy,i (i:ldtrftr) tf adattoi-dbbt'tó rmdmr. A rendszer 70 km-es mélységig felderíti a harcmezőt, meghatá
rozza az objektumok (célok) helyét és továbbítja a vezetési pontokra. A hadosztály tüzérség 
{löveg, sv.) ütegeinek, a támogató légierőnek a bekapcsolásával automatikus felderítő tűzkomple
xumot hoznak létre. 

A _/tlduúl) i:r<-1pdsm{n) k(lmplexmnokat (FCSK) a hadmfÍl'deti ttzl'fl.r r/r/)s1;rh1m hadmtíuleti mb-etck
hm alkalmazza. 

RwddJdl.riik: tömeges csapások mérése az ellenség mélységébe a magasabbegységek, seregtes
tek, sőt esetenként a hadszíntér-parancsnokság érdekéhen, a csapatoknak, illetve a légierőnek az 
ellenség területére történő behatolása nélkül. 
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Az FCSK-k felépítésének sémája - típustól függ-c:-tlenü! - lényegében azonos. 

Az „Ai:rtmlt Bn,lka" rendszert (1. sz. melléklet) az ellenséges második !C'pcső hk. csoportosí-
tások elleni harcra, továbbá elveiben teljesen új technikai eljárások kipróbálására hozzák létre. 

1\ kr1mpl1x11m ri.rui: 

a) felderítő és célra irányító repül<'Sgépek (F-111, TR-1); 

b) földi mozgú vezetési központ; 

c) ,,föld-föld" és „levegő-föld" osztályba tartozó irányított rakéták. 

A felderít() és célra irányító repülógépcket olyan típusú fedélzeti lokátorral szerelik fel, amely
nek hatótávolsága 30-200 km között van. A célok részletes felderítése mintegy 200 kmLes terüle
ten történhet, azonban a lőelemek készítésekor az állomás a föld felszínének csupán 
mintegy ,j km2-es részét tapogatja le, amelyen kb. 30-40 ellenséges cél helyezkc.dhct el. A repülőgé
pek járőrözési repülési útvonala W-50 km-re van az arcvonaltól. Az automatizált vezetési közpon
tot 50-50 km távolságra telepítik a peremvonaltól. 

A komplexumban a harckocsik pusztítására hadműveleti, harcászati kazettás fejrésszel felsze
relt, irányított ballisztikus rakétákat alkalmaznak, amelyek maximális hatótávolsága eléri a 150-200 
km-t.Jelenleg erre a célra T-22 (,,Lance" rakéta alapján) és T-16 (a „Patriot" légvédelmi rakéta alap

ján ,gyártott) rakétákat használják. 

Az „As1>ault Breaker" rendsler potenciális „tűzgyorsaságát" 40 rakétaindításra tervezt<:k órán
ként. 

A „PI.SS" 1!df!) ponlriJ.rdgtí _(i!daltrT ú trapá.rm/r,T komplexum (3. sz. melléklet.) 

Rwdiltt!ést: elsősorban a földi rádiósugárzó célok, de mindenekelőtt az ellenséges légvédelem 
rádiólokátor állomásai elleni harc. Kisegítő elemek alkalmazásával ennél szélesebb körű feladato
kat is képes ellátni. Ezek alkalmazása lehetővé teszi rádióállomások és más folyamatos sugárzást 
vi.·gzö rádióelektronikus eszközök felderítését és helyük pontos meghatározását. Egy másik kise
gítő elem a célok helyének fényképelemző rendszerrel történő meghatározása, segítségével a légi
fénykép-feldcrítés által felfedett nem sugárzó ellenséges objektumok koordinátáit is képes 
megállapítani (pi. hadtápcsapatok), amely aztán biztosítja az FCSK pusztítócszközeinck elen 
célokra történő irányítását. 

A „PI.SS" muúztr i,1/aprt!Ő demci: 

a) Felderítő és átjátszó repülőgépek (lJ-2, vagy TR-1 harcászati felderít6 rg.); 

b) A rádiónavigációs hálózat mozgó pontjai; 

e) Földi vezetési központ (AN/UYK-25 típusú ESZG-vel); 

d) Pusltítóeszközök. 

A felderítő és átjátszó repülőgépek (amelyekből általában egy időben 3 tartózkodik a leveg<'S
ben) az arcvonal tói hátrafelé 100-150 km távolságra járőröznek. A rádiónavigációs hálózat pontjait 
a repülőgépek repülési útvonalai mentén telepítik. A komplexum központját 300-350 km-re hefw

::A el a harcászati légierő ve7.etési pontjának közelébe, vagy azzal együtt. Pusztítóeszközként bármi
lyen típusú repülőgépet és bármely fajta „levegő-föld", vagy „föld-föld" osztályba tartozó rakétát 
alkalmazhat, ha azokra felszerelték az FCSK-hol kidolgozott, rádióparancs vezérlésű egységeket. 
1981-től a pusztítóeszközök kategóriájába felvették a robotrepülőgépeket (,,szárnyasrakétákat~) is. 

A „PLSS~ rendszer 51!0 km méhs11},Íf!. alkalmaLható. A komplexum által fedezett zóna .1zilus(vJ 
rdrja 50(r6oo km. A rendszer a o...élfelderítéstől számított 8- lü percen belül képes csapást kiváltani. 
Egyidejűleg 15 megsemmisítő eszköz automatikus célrav1:zetését tudja biztosítani. A „PLSS" rend
szert a Szövetséges HarcásLati Légiparancsnokságok harctevékenysége keretében kívánják a!hl 
malnl. 
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Az ismalt!d! FCSK-k<lt l'.f FTK-k,:11 nem o·ndllrJan. hm1tm 9;'P<~n nagJ ,wdmrbt. d .. PLSS" rend
JZrrhr Íltltf!.rd!jdk. Az ilyen „szuper rendszer" hadműveleti szinten egysé1~:es rendszerbe fogja a felde
rítést, az adattovábbítást, célazonosítást, a legkedvezőbb helyzetben levő fegyverrendszer (harcá
szati légierő, csapatrepüUS-erők, tüzérség) kiválasztását,a tűzparancsok kiadását és a csapatok ered
ményességének nyilvántartását. Amennyiben ezeket a komplexumokat egy rendszerbe fogják 
össze, akkor a „PLSS" rendszer d!djmndrzll'ehnt tartják számon az „ASSAl JLT BREAKER" nagy 
hatótávolságú pct. rendszert, a „ T ACFIRE" tüzérségi tűzvezető rendszert és az „ARGlJS" tüzér
ségi felderítő és adattovábbító rendszert is. 

III. 

1\ FEWERÍTŐ ÉS CSAPÁSMÉRŐ KOMPLEXUMOK VÁIWATÓ HATÁlAI 
A HARC!ÍSZA TI ÉS HADMŰVELETI MÉLYSÉGBEN 1AGOZÓDÓ 

HADTÁPOBJEKTUMOKRA 

A felderítő, csapásmérő és tűzkomplexumok jelentőségét a PK HTPH szemével d k1iútktZ1ik
bm fiuzegfzhajük. 

- a tűzhatás térbeli kiterjedésének bővülése mellett a gyors és megbízható felderítés eredmé
nyeképpen létqer.um niikken a hadtápobjektumok felderítése és pusztítása közötti idő; 

- a hadtápcsapatok, -objektumok már harcászati szinten megsemmisíthetők olyan eszközö
kel, amelyek - hatásukat tekintve - megközelítik a kis űrméretű atomfegyverek pusztítóerejét; 

- lehetővé teszi a mozgásban levő (szállítást, ellátást végző, manővert végrehajtó) hadtápegy
ségekre gyors, pontos csapás mérését; 

- a HVP-ok és az ott települt híradóberendczések ellen na,gy hatékonysággal alkalmazhatók, 
ezáltal megbéníthatják a hadtápcsapatok vezetését; 

- a hadtápvezetés minden szintjén számolni keli - rádióhíradás esetén - a rádiótechnikai lefo
gással és nagymérvű zavarással, ami szintén a vezetés megbontására irányul; 

- új elemként jelentkezik az ellenség által hagyományos eszközökkel mért csapások követ
kezményei felszámolásában való részvétel (sérültek nagy száma, nagy tömegű anyagi eszközök 
utánszállítása stb.}. 

A hadtápbiztosítási rendszer működésének akadályozását - harcászati szinten - sikeresen 
hajthatja végre az ellenséges tüzérség ( önjáró tüzér és sorozatvető eszközük), valamint a harci heli
kopter-alegységek. A hagyományos pusztítóeszközök hatékonyságát jelentőssen kitetjeszti annak 
megnövelt találati valószínűsége. Ez arról tanúskodik, hogy a pontcélok (kismérvű célok)- többek 
között a HVP-ok és hadtápalegységek egyes elemc'i - a légierő csökkentett felhasználásával, a 
korábbinál nagyobb valószínűséggel pusztíthatók. Ezek az eszközök a hadosztály harcrendjének 
minden ckmét - így a hadtápot is - képesek rombolni. 

A hadműveleti mélységben működő hadtápobjektumok elleni harcba - az előbbieket kiegé
szítvt - bekapcsolódhat az ellenséges légierő, valamint a rakétafegyverek is. 

A ha<ltápcsapatok, objektumok és vezetési pontok ellen elsősorban reaktív tüzérséget, repesz 
és gyújtólövedékeket, valamint kazettás gyyalogsági aknákat alkalmazhatnak. Nincs kizárva az sem, 
hogy mint a 2. sz mellékletben is látható - a hk. csapatok ellen alkalmazható rakéták ún. ~kiszóró
dás" következtében a közelben ténykedő hadtápale,gységeket is pusztíthatják. 

A nagy pontosságú fegyverrendszerek pusztító hatásának leginkább a körletekben települt 
hadtápszcrvezetek, vczc:tési pontok, szállítóoszlopok, anyagátrakó körletek, valamint a harcjármű
veket közvctlnül feltöltő (komplex feltiiltést végrehajtó) hadtápalegységek vannak kitéve. 
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IV. 

A HADTÁP ÉLET· ÉS MÚKÖDÖKEPESSÉGE FENNTARTÁSÁNAK FELADATJ\I 
AZ ELLENSÉGES FELLJHRÍTÖ·. CSAPÁSMERÖ TÚZKOMPUXUMOK 

ALKALMAZÁSÁN1\K VISZONYAI KÖZÖTT 

Az dk:nség nagy számú, mind hatásosabb és pontosabb fegyvereinek megjelenésével egyre 
fontosabbá válnak azok a rendszabályok, amelyek bevezetésével jelentősen csökkenthető a hadtáp
csapatok vesztesége, fokozható működ6képességük megőrzése. A nagy pusztítóerejű fegyverek 
hatásai elleni korszerű védelem egy sor különböz6 rendszabály egyidejű alkalmazását követeli meg, 
amelyek összességükben és egymás hatását erősítve képesek biztosítani a hadtápszervezetek élet-és 

mLlkiidőképessége folyamatos fenntartását. 
Ezeknek a rendszabályoknak érvényre kell jutnia a hadtáp felépitésébcn, az után- és hátraszál

lítási utak rendszerében, az anyagi biztosításban, az utánszállításban, az egészségügyi biztosításban, 
a hadtápcsapatok őrzés-védelmében, valamint a hadtápvezetés megvalósításában egyaránt. Úgy 
harcászati, mint hadműveleti szinten - védelemben és támadásban - a hadtápcsapatok jelenlegi 
felépítési sémája változtatást igényel. Abból kell kiindulni, hogy az ellensség a csapatok hadtápjait 
egyik alapvető célpontnak tekinti és mindent elkövet, hogy az ismertetett fegyverrendszcrckkel 
megbénítsa, vagy legalábbis hatékonyan csökkentse annak életképességét. A hadtápegységek, · 
alegységek harc előtti, illetve alatti települési és áttelepülési rendszere, lépcsőzése elvei felülvizsgá

lást igényelnek. 
Célszerű megoldásnak tűnik az egység·, magasahbegység- és seregtestha<ltápok eddiginél 

nagyobb mérvű decentralizálása, több tartalék létrehozása minden tagozatban. Támadásban a ki
alakított hadtáplépcsőket t·s tartalékokat ( egysl:geknél is) mi~·más útvonalon, kevés számú gépjár
műből álló oszlopcsoportokban, időben differenciáltan, az ellátási feladatokhaoz igazodva célszerű 
előre mozgatni. Az dőrevobások és települések során gondot kell fordítani arra, hogy a hadtáp
alegységek 3-5 km-nél ne kerüljenek közelebb a 2. lépcső csapatok, f6leg pedig harckocsik előre· 
vonási útvonalaihoz. A létrehozandó hadtáp erő- és eszkiizcsoportosításokat azonban minden 
esetbl'n a csapatok tevékenységének fő irányában, az ellátandó erők közelében és mélységében lép
csőzetesen kell elhelyezni. Úgy a támadó, mint a védelmi harctevékenységek során a hadtápcsapa
tok széles körű manőverezésre kötelezettek. Ezért indokoltnak látszik már tánadásban is előre fel· 
Jcrítctt é:, d(ikészített tartalék körletek kijelölése, védelemben pedig azok számának növelése. 

A csapathaJtáp-tagozatban célszerű lenne az ellátási-biztosítási feladatok végrehajtásához 
adott esetben nem feltétlenül szükséges hadtápalegységeket - anyagi készleteikkel együtt - az 
ellenség FTK -jai hatótávolságán kívüli mélységben elhelyezni. Ennek a feltételnek minden terüle
ten való kielégítése azonban túlzottan megnövelné a szállítási távolságokat, az pedig az ellátás nagy 
arányú idődtolódásához vezetne. Ki kell tehát alakítani a hadtápalegységek helyzetnek legjobban 

megfdelií csoportosítását, felépítését. 

Nagy gondot kell fordítani a települési kö;letckben a műszaki munkák elvégzésére {fedezékek 
azonnali kialakítására), valamint arra, hogy az eddigi normatívához képest egymástól nagyobb 
távolságra települjenek ne csak a hadtápalegységek, hanem ezeken belül az egyes technikai eszköz
csoportok is. Úgy manőverek során, mint a „megnövelt alapterületű~ települési körletben a vezetés 
lehetőségeit biívítik a hadtápale.l,'ységeknél nagy számban rendszerbe kerülő R-123-as rádiók is. A 
HVP-okon, valamint körletekben történ6 tdcpüléskor az összes rendszabály eredményeként 
kapott védettség mintegy 10-50°/u-át a műszaki berendezések biztosítják. Ez azonban csak lehető
ség, amelyet a feladatok szakszerű, időbeni végrehajtásával lehet elérni, illetve a különbüzó rend
szabályokkal megfelelően összhangban fokozni. A ha<ltápcsapatok műszaki munkáinak szakszerű, 
idöbeni végrehajtása feltételezi, hogy az alegységek { ezen belül az egyes hadtápkatonák) ismerjék 
és a követelményeknek megfelelően legyenek képesek a személyi állomány, a ha<ltáptcchnikai esz
közök és az anyagi készletek védelmét szolgáló építmények fontossági sorrend szerinti kiépítésére. 
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A műszaki munkák jó szintű elvé,gzésének más rendszabályokkal való összehangolt alkalmazása 
fokozza a védettséget. A műszaki építmények elkészítése előtt és az ez irányú munkák végzése 
során jelentős védelmet nyújt az álcázás, rejtés. A megfelelő lépcsőzés, széttelepítés ugyancsak 
fokozza a hadtápalegységek és vezetési pontok védettségét. A települési körletek gyakori váltása, a 
tartalék körletek gyors, szervezett elfoglalása is hozzájárul az élet-, működő- és teljesítőképesség 
folyamatos fenntartásához, fokozásához. 

A hadtápcsapatok működőképességének egyik alapvető feltétele az után- és hátraszállítási 
útvonalak járhatósága (használható állapotban tartása), a forgalom biztosítása és ennek szabályo
zott irányítása. A hadtápszervek eddigieknél nagyobb mérvű decentralizálása, illetve telepítési és 
áttelepítési rendje feltételezi minden tagozatban az után- és hátraszállítási, a haránt, megkerülő és 
bekiitő útvonalak számának növelését. Ezek elsősorban a csapatokra támaszkodva kerülhetnek 
.kijelölésre. A gépkocsiutakon a mozgás - ilyen körülmények szerinti - feltételeit az összfegyver
nemi, műszaki, hadtáptörzsek és a ki")Zlekedési szervek szoros együttműködésével lehet megterem
teni. Mindezt az is szükségessé teszi, hogy a jelenleg meglevő erőkkel és eszközökkel berendezhető 
közlekedési utak áteresztőképessége adott esetben erősen korlátozottá válhat. A közúti erőkből és 
eszközökből létrehozott tartalékok helye, szerepe és összetétele is döntően megváltozhat. 

A csapatok - feladataik végrehajtása során - növekvő mennyiségű készleteket használnak fel. 
Az anyagi eszközök megsemmisülése igen érzékenyen befolyásolja a csapatok harcfeladatainak 
megoldását, ezért célszerű a szállítási feladatokat úgy végrehajtani, hogy az ellenség tűzfegyverei
nek hatása csökkenthető legyen. Ez viszonylag nem nagy tömegű ( 300-400 t.) anyag aránylag nagy 
darabszámú ( 60-80 db 5 t. raksúlyú) gépkocsin kerül szállításra, melynek oszlophossza 2-3 km. Ez 
a szállítóoszlop kitűnő célpontként szolgálhat az ellenség különböző fegyverei számára. Célszerű 
kisebb szállítóoszlopok más-más útvonalakon történő mozgatása és a terepviszonyoknak megfe
lelő maximális sebesség kihasználása. A szállítások tervezőinek, szervezőinek és végrehajtóinak 
egy-egy feladat során leginkább a szűk időtényezóvel kell számolniuk. Mindenképpen csökkenteni 
szübéges a szállítással és anyagátadásal összefüggő járulékos munkákat, mint pl. járművek beveze
tés<.', rakodás, oszloprendezés stb. Kerülni kell a szükségetelen szállítótechnika, valamint anyagi 
cszközök tömeges összevonását. Amennyiben ez elkerülhetetlen, a lehető legrövidebb időre korlá
tozva, egy időben imitált (színlelt) körletek berendezésével, a mozgások maximállis korlátozásával 
csökkethető az ellenség felderítő tevékenységének hatásossága. Széleskörűen alkalmazni kell az 
egységcsomagokat és egységrakományokat, s ezzel párhuzamosan a rakodógépeket, rako<lóeszkö
zöket. Követendő megoldásnak látszik a közvetlen felhasználókhoz szállításra kerülő lőszerek cso
portosítása és előkészítése átadás előtt úgy, ahogyan azt az clhítandók érdeke megkívánja. A szállí
tóoszlopok mozgatásánál kerülni célszerű a második lépcsők (összfegyvernemi tartalékok) manő
vereit, ugyanakkor a harcolók ellátási igényei időbeni kielégítése érdekében előtérbe kerül a „köz
beeső tagozat kihagyás"-os módszerek és a szállítási ágazatok komplex felhasználásának igénye. 
Harcból kivont csapatok feltöltése során sem célszerű nagy mennyiségű anyagot és szállítóeszközt 
azonos időben egy helyre koncentrálni, a fl'ltöltést szakaszosan kell végrehajtani. Századszintnél 
nagyobb alegység komplex feltöltése növelheti a hadtápc:.apatok és anyagi készletek veszélyezte~ 
tettségét. 

A csapatok egészségügyi biztosításánál számolni kell a hagyományos fegyverektől sérültek 
számának ugrásszerű növekedésével. Ezzel párhuzamosan a tartósan egy helyen települt egészség
ügyi egységek és alegységek is ki vannak téve az ellenséges fegyverrendszerek hatásának. Ennek 
csökkcnté-sét jól szolgálhatják a mcgfeklőcn kiépített ft'dezékek, óvóhelyek és egyéb műszaki 
berendezések, melyek az álcázással párosulnak. A hagyományos eszközökkel vívott harcban az 
egészségügyi biztosítás az eddigieknél jóval nagyobh hangsúlyt kap az összfegyvernemi és fegyver
nemi zászlúaljakn,íl (o.-oknál). Ezek segélyhelyei adott esetben egységszintű egészségügyi ellátást 
kell, hogy végezzenek, mivel a kiürítés a harc gyors, éles változás,1iból eredően nem mindig old
ható meg. Ez feltételezheti esetenként a ZSH. állományába orvos megerősítés biztosítását, vala-
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mint a kiürít() raj lehetőségeinek bóv[ti:sét (sebesültszállító és sbesültkiürítő gépkocsik számának 
növelésével). Hagyományos eszközökkel mért nagy erejű csapások esetén keletkező tömeges sérű
lésckkor a zászlóaljn(il és ezrednél rendelkezésre álló egészségügyi erők és eszközök kapacitásai 
nincsenek összhangban a várható feladattal. Ilyenkor a hatékony ellátás ér<lckébrn különös jelen
tősége van a sérültek helyszínen történő osztályozásának, életmentő ellátásának, a jól szervezett 
földi és légi kiürítésnek, valamint a megbízható híradásnak. Ugyancsak megnövekedett az ön- és 
bajtársi segély szerepe. A nagy hatékonyságú fegyverek alkalmazásakor az egészségügyi biztosítás a 
csapatok sikerének egyik igen fontos tényez{Sjévé válhat, ezért zászlóalj, ezredtagozatban való 

átszervezésük indokoltnak látszik. 

A ha<ltápcsapatok működésének elengedhetetlen feltétele a szilárd és folyamatos vezetés. A 
HVP-ok jelenleg alkalmazott telepítési rendszere önmagában hordozza a megsemmisítés veszélyét 
azáltal, hogy szűk területre koncentrálódnak a munkahelyek ( ezek többnyire csak részben mobi

lak) és a rádiúhíradás eszközei is. 

Egy-egy vezetési pont „kitűnő ismertetőjele:~ a nagy személygépkocsi-forgalom. A HVP-ok 
munkahelyeinek az eddiginél nagyobb széttagoltságával, a belső vezetékes híradás jobb megszerve
zésével, kikülönített operatív csoportok folyamatos működtetésével szilárdabbá tehető a hadtáp 
vezetése. Az alárendeltek felé olyan híradórendszert kell működtetni, amely bonyolult viszonyok 
között is biztosítja a vezetés feltételeit. Gondolni kell a híradóeszközök megóvására, melynek érde
kében egy sor rendszabályt kell alkalmazni. Fontos a híradó üzemfegyelem szilárd betartása, vala
mint a megbízható értesítési rendszer fenntartása az ellenség nagy pontosságú fegyvereinek alkal
mazásáról. Az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hadtáptörzsek, a HVP-ok, a hadtáp
csapatok vezetési pontjainak megosztására. A nagy pontosságú fegyverek alkalmazásának viszo
nyai között feltehetően szükségessé válik a HVP-ok irányokban történő - megosztott - működte
tése. A telepítést és áttelepítést célszerű megfelel() ütemezéssel vi:grehajtani. Törekedni kell arra, 
hogy a vezetési pont teljes erő- és eszközállománya azonos idöben, azonos területre ne koncentrá
lódjon. A hadtápvezetés rugalmasabbá tétele az automatizált vezetés feltételeinek kialakítását 
igényli. A HVP-ok mtj!,ÓrJrdml nlidrz,dúúait d kiintkwikkd dúzml kiegú::Jtwi: 

- a HVP-on a vezetési csoport operatív szerveinek kell a legnagyobb biztonságot megterem
teni. A rendelkezésre álló műszaki erőket és eszközöket elsősorban az érdekükben végzend6 

műszaki munkákra kell összpontosítani; 

- híradóeszközökbő[, de ha mód van rá, vezetési csoportokból is tartalékot kell képezni; 

- a HVP-on levő hadtápvezetési központ (csoport) híradórendszerbc való bekapcsolódásá-

nak rendjét meg kell szervezni; 

- a vezetés életképessége hangsúlyozott inormációáramlást feltételez. Ehhez gyakran szükség 
van a kölcsönös személyes tájékoztatásra, amire tiszti csoportokat kell felkészíteni; 

- a HVP kiesése esetére a vezetés átvételére célszen1 más vezetési pontokat (H., TH., aláren

delt HVP) kijelölni és felkészíteni. 

A hadtáp életképessége megőrzésének döntő elemé·vé vált a rádióelektronikai védettség biz-

tosítása. 

A h,hkíp 11.úlúidd.tto//if:di l'tJdun 1tlllgdh,m fÍ1f!,la!ii.l: 
a) Az ellenség rádióelektronikai felderítése elleni védelmet. 

b) A hadtáp elektronikai n:ndszer védelmét, a híradóeszközök és az adatfeldolgozó eszkfüök 

védelmét. 

Ez kit frrtiltt1! /(/glt1! !lhigdba: 

az ellenség aktív zavarása elleni védelmet, és 
- az atomrobbanáskor keletkezö elektromágneses impulzusok elleni védelmet. 
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• 

A hadtápobjektumok cllens(g tedmikai felderítése elleni védelmének az általánoson túl rend
szabályokat kell fo.,ganatosítani: 

- a gépjárrrn'.ívek, szivattyúk, áramfejlesztők, szikravéddmének (zavarszűrés) biztosítására; 

- :1 h6t kisugárzó hadtápeszközök, objektumok (sütöüzem, konyhák} hőszigetelésére, pl.: a 
ponyva fölé hőszigetelő anyag elhclyezé·se, vagy hőelosztó fémháló felszerelése. Az erd6kben való 
település is eliísegíti a h6kisugárz.ís (sökkentését; 

- ,iz után- és hátraszál!ítási ut.tk, fő gépkocsiutak fontosabb szakaszainak, a rajta levő műtár· 
gyak álcázására, illetve imitálására, szögvísszavcr6k kihclyezc\sévcl; 

- imitált hadtápobjektumok létesítésére. 

A hadt,íp elektronikai rendszerek védelmét az adott katonai szervezet egészére kidolgozottak 
szerint kell végrehajtani. A hadtáp vezető szervek - tört.s - fontos feladata az előírtak megvalósítá
sának, betartásának cllenörzf'sc. L1g!i11J/01i1hb 1wJrz,1hdlr11k: 

- rövid idejű rádióadások; 
- frekvenciák gyakori vált.ísa; 
- a kerülő irányok felhasználása; 

- dublíroús stb. 

Számítógépes adatfeldolgozó rendszereknél biztosítani kdl az árnyékolást, a mágnestekercsek 
(lapok} fémládáhan való tárolását. 

- A hadtápcsapatok és HYP-ok ellenséges FCSK-ok és FTK-ok elleni védelme, működőképes
ségének megórzése még további passzív rendszabályok foganatosításával fokozható. Mindez mel
lett célszerűnek látszik felülvizsgálni a különböző szintű hadtáptagozatokban ;1 meglevő légvé
delmi eszközöket, azok pusztító hatásfokát. 

A védettség fokozása érdekéhen az ezirányú rendszeresítés indokolt és küszöbön álló feladat. 
A PK HTPH-ek, hadtáptörzsek és hadtápegységek, -alegységek kiképzése, felkészítése során 
keresni kell azokat a módszereket, eljárásokat, amelyekkel megismertetni és gyakoroltatni lehet a 
nagy pontosságú fegyverrendszerek elleni védelmet, a hadtápok élet- és működöképessége fenn
tartásának további fokozását. Ennek megbízható lényeges feltétele és feladata, hogy a jövőben 
továbbképzéseken és a gyakorlatokon a tervező-szervező és a végrehajtást irányító munka egyik fö 
irányát képezze ez a tevékenység. 

{Az 1-3. sz mellékletek a folyóirat v&gén találhatók.} 

23 


