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A csapatok tábori vízellátása 
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Az utóbbi időben nagy jelentőséget tulajdonítanak a csapatok vízellátása kérdéseinek. Ez ért
hető is. A harctevékenység megnövekedett méretei, a technikai felszereltség növekedése fokozta a 
személyi állomány erkölcsi-pszichológiai és fizikai megterhelését. Vízre nemcsak a gazdasági, min
dennapi élet-, hanem a technikai szükségletek kielégítésére is szükség van. 

Nem véletlenül tekintik valószínű ellenségeink a víznek csapatokhoz való kiszállítását rendkí
vül fontos, a harci feladat megoldásával egyenértékű kérdésnek, különösen hegyes-sivatagi és siva
tagi-sztyeppés körzetekben. 

A vízellátást illetően nem kevés nehézséget kellett átélni a szovjet csapatok első hadseregcso
portjának a japán militaristák ellen Halhingolon 1939-ben vívott harctevékenységek során. Az a 
tény, hogy a működési körzetben nem voltak édesvízforrások, bonyolította az élelmezési szolgálat 
számára az ételkészítést és a kenyérsütést. A gazdasági és technikai szükségletekre szigorú vízfo
gyasztási normákat kellett megállapítani. A parancsnokság, a politikai szervek, a hadtápbeosztottak 
nap, mint nap foglalkoztak a vízellátás kérdéseivel. A támadó hadművelet folyamán összesen 4000 
tonna vizet szállítottak a csapatokhoz. 

Hatalmas erőfeszítéseket követelt minden rendű parancsnoktól a Bajkálon túli Front vízellá
tásának megszervezése 1945. augusztusában, a Hszingán-Mukdeni hadművelet megvívásakor. A 
front sivatagi-sztyeppés körzetében, amely magában foglalta a Szovjetunió területét, a Mongol 
Népköztársaság keleti részét (Tamszakbulagi kiszögellés}, Csahar tartomány (KNK} északkeleti 
részét, az édesvíznyerés feltételei különösen bonyolultak voltak. A 100 m2 területre átlagosan csak 
3, napi 5,3 m3 vízhozamú, vízforrás (kút} esett. A felszín alatti víz rétegződésének mélysége kb. 100 
m volt. A felszíni (3-6 m mély} víztartó rétegek pedig kishozamúak voltak. 

A meglevő vízforrásokat a mHszaki csapatok és a nem szervezetszerű részlegek erőivel és esz
közeivel kell javítani, illetve berendezni. Csak 1915. július 10. és augusztus 8. közötti időszakban 
létesítettek 1191 és kijavítottak 322 meglevő kutat, telepítettek 61 vízellátópontot. 

Legalább a minimális víztartalék képzésére az élelmezési szolgálat széleskörűen felhasználta a 
nem szervezetszerű eszközöket: hordókat, bádogkannákat, dézsákat, valamint a mozgókonyha
tartályokat és vízforralókat. A oapatok átcsoportosításának tervezése a vízellátópontok meglété
nek és azok lehetőségeinek figyelembevételével történt. 

Különösen bonyolultnak bizonyult a csapatok vízzel való ellátása a támadás folyamán. Ez 
mindenek előtt azzal magyarázható, hogy az egységeknél és alegységeknél a nem csökkenthető 
készletek jelentéktelenek ( egy napra való} voltak, a Nagy-Hszingán hegység pedig „száraz~ körzet. 
Az útközben előforduló kutak leggyakrabban tele voltak állathullákkal. Különösen kritikus esetek-
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ben a vizet légi szállítóeszközökön szállították ki az egységekhez és magasabbegységekhez. A front 
haditanácsa egy lövész hadosztály részére (a tevékenység körülményeitől függően) 100-150 m3 víz
fogyasztási normát állapított meg naponta. 

A csapatok vízellátásainak megszervezésével kapcsolatosan a japán imperialisták elleni hábo
rúban szerzett tapasztalatokat korszerű viszonyok között is figyelembe kell venni a hegyes-sivatagi 
és sivatagi sztyeppés körzetben levezetendő gyakorlatok előkésztésekor és levezetésekor. 

A csapatok tábori vízellátása megszervezését forró éghajlatú körzetben mindenekelőtt a víz
készletek és -források korlátozottsága, valamint a '.1-ÍZ nem megfelelő minősége nehezíti. Itt a vízhá
lózat általában gyér, jelentéktelen víztartalékkal. Azonlívül hegyekben a folyók rendszerint sebes 
sodrásúak, mély völgyszűkületekben folynak, ahol nem mindig vannak megközelítési utak, a vizet 
pedig tisztítani és ülepíteni kell. Sokak közülük elérve a sivatagok vagy félsivatagok széleit, kiapad
nak. 

Azonkívül tudni kell azt is, hogy egyes folyókat síksági szakaszaikon a helyi csatornák szeny
nyezik. A vízi úton való terjedés jellemző a kolera, hastífusz, paratífusz és leptospira kórokozókra 
és bizonyos mértékben a vérhas, tulaméria, járványos hepatitis brucellózis kórokozóira is. 

Sivatagi-sztyeppés körzetekben a tavak szolgálhatnak vízforrásul. Azok nagy részének a vize 
azonban annyira sós, és keserű só tartalmú, hogy azok nemhogy ivóvízként, de még technikai 
szükségletekre sem alkalmasak. 

Az egyedüli vízforrásokat gyakran a kutak, föld alatti csatornák alkotják. Tudni kell azonban 
azt, hogy a kutak hozama általában jelentéktelen (5-10 m„1 ) A kí .. 1 k. I • . I nap . zon vu azo ie entos tavo -

ságra fekszenek egymástól. 
Függetlenül a fennálló nehézségektől, a tábori vízellátás problémáját meg lehet oldani . 

Az utóbbi években a csapatok tábori vízellátással kapcsolatos lehetőségei összehasonlíthatat
lanul megnőttek. Azok korszerű forrásfelderítő, víznyerő és -tisztító sótalanító és szállítóeszközök
kel rendelkeznek. A tábori vízellátó alegységek fel vannak szerelve nagy teljesítményű, 200-250 m 
mély kutat fúrni tudó eszközökkel, mobil szűrő és sótalanító berendezésekkel rendelkeznek. 

A hadtápszerveknél nőtt azon speciális gépkocsiknak a száma, amelyek biztosítják ezen 
anyagfajtának nagy távolságra való szállítását. A mozgó gépesített sütődék a személyi állomány 
étkeztetőhelyei fel vannak szerelve rendszeresített tartályokkal, amelyek lehetővé teszik azt, hogy 
állandóan rendelkezzenek víztartalékkal, valamint annak szállítását az egységek és alegységek átte
lepülése folyamán. Egyéb más, a csapatok megbízható ellátását biztosító rendszabályokat is fogana
tosítanak. 

A gyakorlatok tapasztalata azonban azt tanúsítja, hogy semmilyen, még a legkorszerűbb tech
nika sem garantál sikert, ha nem fogunk rendelkezni a vízkitermelési és annak a felhasználóhoz 
szállítását végző szervek tevékenységének pontosan kidolgozott tervével. Az egész hadtápbiztosí
tási rendszernek éppen a tervezés képezi az alapját. Sajnos itt még előfordulnak hanyagságok és 
hiányosságok, amelyek negatív kihatással vannak a csapatok tábori vízellátása működésének haté
konyságára. 

Arról van ugyanis szó, hogy jelenleg a vízellátás tervezését és megszervezését több szolgálatiág 
végzi. Ez pedig decentralizálást eredményez a vezetésben. Tulajdonképpen lehet-e pontosságban 
reménykedni addig, amíg a vízszállításért az egyik szerv, kitcrmeléséért, tisztításáért és a vízellátó
pontok megszervezéséért pedig másik a felelős. A helyzet jelentősen romlik akkor, ha a csapatok
nak elszigetelt irányokban kell tevékenykedniök. A tervezés jelenlegi módja nem teszi lehetővé a 
vízszükséglet, pl. az egészségügyi, technikai célokra, a személyi állomány fürdetésére, a fehérnemű
mosáshoz stb. szükséges vízmennyiség figyelembevételét. És ha még figyelembe vesszük azt is, 
hogy valamilyen oknál fogva az okmányok nincsenek összehangolva egymással, akkor nyilvánva
lóvá válik, ho!,'Y forró éghajlatú körzetekben a csapatok vízellátási terve elkészítésének metodikáját 
és rendjét ideje lenne felülvizsgálni . 
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Valószínűleg célszerű lenne közös gyakorlatokat levezetni a hadtáppal és a műszaki csapatok
kal, a vízellátás irányítása egy kézben való összpontosítása lehetőségei meghatározásának céljából. 
A vízfelderítés, -nyerés, -tisztítás, -tárolás és -szállítás erőinek és eszközeinek egyesítése lehetővé 
tenné a feladatoknak operatívabb végrehajtását, az egységek és alegységek vízzel való ellátása meg

bízhatóságának növelését. 

A magyarázó feljegyzéssel ellátott térképen kidolgozott, a műszaki főnök és a parancsnok 
hadtáphelyettes által előírt, a törzzsel egyeztetett vízellátási tervet a parancsnok hagyja jóvá. Annak 
nyilvánvalóan tartalmaznia kell: a gazdasági-ivó-, egészségügyi, technikai, má~ célokra szükséges 
vízszükségeletet; a műszaki csapatok állományából kijelölendő erőket és eszközöket; a vízellátó
pontoknak egységek és alegységek közötti elosztását; a szállítás, valamint a vezetés {irányítás) 
megszervezésének kérdéseit. 

A vízszükséglet megállapításakor nemcsak az optimális normákat, hanem a gyakorlatok 
tapasztalatai szerinti fogyasztás mutatóit kell figyelembe venni. A gyakorlat azt tanúsítja, hogy 1 fő 
napi vízszükséglete 15 liter lehet ( teára és a kulacsban levő tartalék 4 liter, ételkészítésre és a kony
hai felszerelés mosására 3,8 liter, az egyéni edény mosására - 1,2 liter, mosakodásra 6 liter). Azon
kívül nem szabad figyelmen kívül hagyni az egyéb fogyasztásokat sem, ilyenek: 1 kg kenyér sütésé
hez - 1 liter, a kerekes technika hűtőrendszerének napi utántöltésére 1,5 liter. Ha ehhez még hoz
zá.adjuk a különleges célokra, a személyi állomány mosakodására, a fehérnmű mosására, a vágóállat 
feldolgozására, a gazdasági stb. célokra szükséges vizet, akkor nem nehéz kiszámítani az összszük

ségletet. 

A tervezési okmányok kidolgozásakor nagyon fontos megállapítani azt, hogy a csapatok 
milyen nem csökkenthető készletekkel rendelkeznek, hogy az ellátásban ne legyen fennakadás. A 
hegyes-sivatagi és sivatagi-sztyeppés körzetekhen való vízellátásnak, valamint a műszaki csapatok 
lehetőségeinek az demzése arra enged következtetni, hogy a csapatoknak ezekben a körzetekben 
való tevékenykdéskor legalább 2 napra elegendő nem csökkenthető ivóvíztartalékkal kell rendel
kezniök. Ilyen mennyiség garantálja a csapatok megbízható vízellátásá akkor is, ha az utánszál!ítás 
távolsága eléri a 80-100 km-t. 

Ezt mindenekelőtt a rendszeresített vízszállító gépkocsik és ezen anyagfajta tárolóeszközök 
hozzáértő felhasználásának, az élelmezési szolgálat tartályai száma növelésének, valamint a sze
mélyi állomány pót kulacsokkal, a harc- és más járművek kczelőszemélyzetét bádogkann:íkkal és 
polietilén csomagokkal való dátásának útján lehet elérni. 

Tábori vízellátás esetén nemcsak megfelelő nem csökkenthető készletek tartásáról, hanem 
azok egységekhez é alegységekhez időben való kiszállításáról is kell gondoskodni. Míg egy gépesí
tett lövé~z- {harckocsi-) egy~ég egy élelmiszer javadalmazásának a szállítására csak egy néhány gép
kocsira van szükség, addig csak a gazdasági-ivóvízszükségletnek a szállítására több mint 50 gépko
csifordulóra lehet szükség. Olykor vízszállításra ki lehet jelölni utánfutó és gépvontatású konyhá
kat is. A b,ryakorlat azonban azt mutataja, hogy azokat szállítóeszköz minőségben 20 km-nél 
nagyobb távolságra nem cdszerű igénybe venni. Azokat érdemesebb a vízelosztópontokról szállí
tásra felhasználni. 

A lefolytatott gyakorlatoknak tapasztalatai azt mutatják, hogy a vízszállító alegységek kapaci
tását csak azok szervezetszerű létszáma, föképpen azonban a tartálygépkocsik űrtartalma növelésé
nek, kéttengelyű pótkocsik alkalmazásának útján lehet fokoznr 

Úgy gondoljuk, hogy nehezen megközelíthettí körzetekben {hegyekbt:n, sivc1.tagokhan) 
különleges szi~uáLiókban a helyzet stübégessé teheti e1re a célra a táboá csővezetékeknck :1 fel
használását. Azokat olykor a Nagy Honvédő I Iáboniban ic, alkalma.d1.k, főleg védelmi tevékenység 
folytatásának viszonyai között. A csővezeték nyomásvunalait különböző átmérőjű férncsövekből 
rakták le, és azokat kis létszámú (7 -10 fős) szakalegységek üzemeltették. Az ilyen létesítmény 
hossza, rendszuint jelentéktelen_ 1,5 km volt. 
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20-30 km távolságig a tábori vízszállító főcsővezetékeket az OSZSZSZ központi körzeteiben 
1972-beo a szárazság eredményeképpen keletkezett tüzek oltására használták. Mindez azt bizo
nyítja, hogy a hegyes-sivatagi és sivatagi-sztyeppés körzetekben tevékenykedő csapatok vízzel való 
ellátására eredményesen fel lehet használni a tábori főcsővezetékeket. 

Az élet azonban szükségessé teszi azt, hogy rendelkezzünk a földi közlekedési utaktól függet
len vízszállító eszközökkel. Perspektívában ezek a léghajók lehetnek. A 10-100 t teherbírású légha
jók kifejlesztése és rendszeresítése a csapatoknál a jövő feladata. Az azonban már most egyértelmű, 
hogy azok új lehetőségeket nyitnak a vízszállítás megszervezésében. Ezen légi szállítóeszköz-fajta 
csapatok ellátására való felhasználásának célszerűségét számtalan külföldi és hazai sajtó anyagai 
bizonyítják. 

Napjainkban ugyanis az anyagi eszközök gyors és mobil szállítására fel kell használni a meg
levő szállítóeszközöket, elsősorban a helikoptereket. A gyakorlatok tapasztalata azt mutatja, hogy 
200 km repülés hatósugár esetén egy MI-6 helikopter a terep domborzatától függően mintegy 8 
tonna folyékony terhet tud elszállítani és 35--10 perc alatt kiosztani a felhasználók között. A víz
szállításnak erre a módjára különösen nag}' szükség lehet, a megkerülő osztagok, valamint a vízsze
gény körzetekben tevékenykedő alegységek hadtápbiztosításának megszervezésekor. 

Szeretném kifejteni a csapatok vízellátásával kapcsolatos néhány elképzelésemet. A feladat 
bonyolultsága szükségessé teszi annak megbízható irrányítását. Azt az egységes hadtápvezetési 
rendszeren belül kell megvalósítani, megfelelelő híradó- és nyilvántartási eszközökkel felszerelnzi
lárd és megbízható diszpécser szolgáJat létrehozásának útján. Az alegységek és egységek vízzel való 
ellátottságát fel kell tüntetni a napi hadáp jelentésekbe és összefoglaló jelentésekbe. 

Gyakorlatok alatt a csapatok vízellátása megbízhatóságának fokozása nagymértékben függ 
annak gazdaságos fogyasztásától is. A harctevékenység hiztosítására vonatkozó utasítások kiadása
kor az egységparancsnokoknak meg kell állapítania az ivórendet és a vízfogyasztást, továbbá meg 
kell szabnia mikor, hol, miből kell a készleteket feltölteni. Ezért a harctevékenység megszervezése
kor és megvívásakor köteles gondoskodni arról, hogy az élelmiszerekhez, üzemanyaghoz, lősze
rekhez hasonlóan az anyagbiztosítási tervek tartalmazzák az alegységek vízellátásának rendjét is. 

A személyi állománynak hegyes-sivatagi és sivatagi-sztyeppés körzetekben a csapatok vízellá
tásával kapcsolatos rendszabályok bonyolult komplexumának, mint magas fokú harckészültségük 
fenntartása egyik legfontosabb feltételének végrehajtása aktuális jelentőséggel bír . 
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