
A vegyi-sugár- és tüzhelyzet értékelésének 
alapvető kérdései a hadtáptörzsekben, 

hadtápintézeteknél és hadtápcsapatoknál 

Szakács Gusztáv alezredes 

A harctevékenységek megvívása során az atom-, vegyi- és gyújtófegyverekkel mért 
csapások pusztító tényezőjeként jelentkezik azok romboló hatása, a légtér, a terep és 
hadtáp anyagi eszközök vegyi- és sugárszennyeződése, valamint tüzek keletkeznek -
azaz létrejön a bonyolult VEGYI-SUGÁR - ÉS TŰZHELYZET. 

A vegyi-, sugár- és tűzhelyzetet elsősorban a terep és a levegő, továbbá az élelmi
szerek, a víz, a technikai eszközök, a különböző hadtápobjektumok, anyagok vegyi- és 
sugárszennyezettsége, valamint a keletkezett tűzkörletek és ezeknek a hadtáptörzsekre, 
intézetekre és hadtápcsapatok személyi állományára gyakorolt károsító hatása jellemzi. 
Ezek a hatások jelentős módon befolyásolják s hadtáptörzsek, intézetek és csapatok 
harc- és működőképességét, azaz a hadtápbiztosítási feladatok megoldását. Éppen ezért 
a hadtáphelyetteseknek, hadtáptörzseknek, a hadtápintézetek és csapatok parancsnokai
nak ( törzseinek) a szaktevékenység megszervezése, végrehajtása és vezetése során állan
dóan ismerni és értékelni kell a működési területükön levő vegyi-, sugárzási és tűzviszo
nyokat, s ezeket a feladatok megszabásakor minden esetben figyelembe kell venniük. 

Ezek a hatások meghatározott összefüggések, feltételek alapján értékelhetők és 
jelezhetők előre. Jelen cikk közreadásának célja, hogy az összefüggéseket, feltételeket, 
fogalmi és tartalmi kérdéseket tisztázza, s ezzel segítse elő a parancsnokok hadtáphelyet
tesek, hadtáptörzsek, hadtápintézetek és csapatok parancsnokai helyzetértékelő és biz
tosítási feladatokat reálisabban elemző munkáját. 

1. Az atom-, vegyi- és gyiíjtófegyverek pwztító hatása értékelésének fogalmáról, céljáról 

A tó·megpusztító és gyií.jtófegyverek hatásának értékelése fogalmán ezen fegyverek pusztító 
tényezői és az adott hadtáj1objektumok, kötelékek között fellépő sokoldalú kölcsönhatás vizsgálatát 
értjük, vagyis azt, hogy az atom-, vegyi- és gyújtófegyverek hatótényezőit iisszevetjiik egy
mással és a hadtápbiztosítási tevékenység jellemzőivel. 

A tömegpusztító fegyverek elleni védelem többek között magába foglalja az alábbi rendsza
bályokat: 

- az ellenség tömegpusztító fegyverekkel mért csapásai következményeinek felmé
rését és felszámolását; 

- a hadtápobjektumok időbeni értesítését a vegyi és sugárszennyezés veszélyéről, 
tüzekről és azok terjedési irányairól; 
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- a hadtáptörzsek, intézetek, szervek legcélszerűbb tevékenységéről vegyi sugár
szennyezés viszonyai között. 

A felsoroltakból látható, hogy a vegyi-, sugár - és tűzhelyzet értékelés mint fontos rend
szabály, a felsorolt rendszabályok mindegyikéhez kapcsolódik. 

Az atom-, vegyi- és gyújtófegyverek pusztító hatásainak értékelése - mint vezetési 
tevékenység - szerves részét képezi az elhatározás megalkotásának. 

Ismeretes, hogy a parancsnoki munka sorrendjében a helyzetmegítélés képezi a 
magalapozott elhatározás alapját, mely a hadtápcsapatok előtt álló tevékenység végre
hajtását elősegítő és akadályozó körülmények sokoldalú elemzését jelenti. A helyzet
megítélés során a parancsnok hadtáphelyettese a szakági főnökök jelentéseinek meg
hallgatásával értékeli az ellenség, a saját hadtápcsapatok, a működési körzet, a vegyi-, 
sugár- és tűzhelyzetet, a terep jellegét, az időjárási viszonyokat stb. 

Az atom-, vegyi- és gyújtófegyverek hatásai értékelésének céiját nagymértékben 
meghatározza az értékelő hadtáptörzs, szerv, vagy személy feladata, szerepe. A külön
böző szempontok rendezése után azonban alapvetően két cél emelhető ki. Az egyik az 
atom-, vegyi- és gyújtófegyverek elleni legeredményesebb, leghatékonyabb védelem létrehozása, míg 
a másik adatokat szolgáltatni a parancsnok (a parancsnok hadtáphelyettese) döntéséhez, 
azaz az elhatározásához. A parancsok hadtáphelyettese elhatározása alapot szolgáltat a 
hadtápcsapatok és objektumok értesítéséhez, a védőeszközök használatához, a vegyi-, 
sugár-, tűz- és időjárásfelderítés megszervezéséhez, a szennyezett, illetve rombolt körle
tek és terepszakaszok leküzdéséhez vagy megkerüléséhez stb. 

2. A vegyi-, sugár- és tiízhelyzet értékelés feltételeiről 

Az atom-, vegyi- és gyújtófegyverek hatásai értékelésénél beszélhetünk elméleti, 
szervezeti és anyagi-technikai feltételekről. 

Az elméleti feltételekhez tartozik az atom-, vegyi- és gyújtófegyverek működésével és 
hatásaival kapcsolatos jellemzők és adatok kidolgozása elméleti összefüggések és gya
korlati tapasztalatok alapján. Természetesen ki kell dolgozni az értékelési módszereket 
is. A jellemzőket, a kidolgozott számvetési adatokat és értékelési módszereket az érté
kelő szerveknek, személyeknek alaposan ismerni is kell. Az értékelőket elméletileg és 
gyakorlatilag fel kell készíteni, illetve ki kell képezni. 

A szervezeti feltételek köz/Jtt elsőként egy jól működő felderítő-, jelentő-tájékoztató 
rendszert kell működtetni. 

A sugárzási-, vegyi- és ttízhelyzet értékelő rendszer az alábbi: 
- a hadtápalegységeknél intézeteknél a parancsnokok és törzseik; 
- az önálló alegységeknél, egységeknél, magasabbegységeknél a parancsnok had-

táphelyettese vagy az általa megbízott személyek a csapásértékelő csoport tájékoztatása 
alapján; 
_ - a harcászati-hadműveleti magasabbegységeknél és seregtesteknél a sugárhelyzet 
Ertékelő és Tájékoztató központok tájékoztatása alapján a hadtáptörzsfőnök. 

Az anyagi-technikai feltételekhez a különböző bemérő, felderítő, mérőeszközök és 
berendezések, az értékelést elősegítő segédeszközök és híradóeszközök biztosítását kell 
sorolni. 

Mindezek alapján az atom-, vegyi- és gyújtófegyver csapások hatásai értékelésének 
végrehajtásához a parancsnok badtápbelyettese részére biztosítani kell az értékelés felté
teleit szolgáló alapadatokat, melyek tartalmazzák a vegyi-, sugár- és tűzhelyzet felméré-
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sével kapcsolatos összes információk gyűjtését és a hadtápbiztosítási feladat legjobban 
történő végrehajtása szempontjából ezek feldolgozását. Az értékelés alapadatainak 
összeállítása és a paráncsnok hadtáphelyettese részére való jelen�ése egy bonyolult, sok
rétű munkafolyamatnak - a vegyi-, sugár- és tűzhelyzet felmérési fo!yama�ak - összegezett 
végkövetkeztetése. 

Az értékelés feltételeit az atomrobbanások, a vegyi- és gyújtófegyverek alkalmazá
sának körülményei, a terep vegy i - és sugárszennyezettségének törvényszerűségei, az eze
ket befolyásoló tényezők és a kiinduló adatok megállapítása képezi. 

A valóságos vegyi-, sugár- és tűzhelyzet felméréséhez az előzőekben felsoroltakon 
kívül még szükség van az atomrobbanás időpontjának, a terep egyes pontjaira mért 
sugárszintek és az alkalmazott mérgező harcanyag típus koncentrációjának ismeretére is. 

3. A vegyi-, sugár- és tűzhe!yzet értékelés tartalmát, módszereit meghatározó tényezőkről 
Az értékelés tartalmát, módszereit és részletessé.jét befolyásolja az értékelés célja, 

az értékelő hadtáptörzs kategóriája, a rendelkezésre álló idő, illetve a rendelkezésre álló 
eszközök. 

Az értékelés célja - mint arról már az előzőekben szó volt - többféle lehet. Értékel
hető a hatás pl. a hadtápalegység vagy intézetparancsnok, illetve a hadtáptörzs által a 
parancsnok hadtáptörzs által a parancsnok hadtáphelyettese elhatározására gyakorolt 
hatás szempontjából. Ilyenkor rendszerint összesített értékelésre, azaz az összes hatások 
figyelembevételére van szükség. Végezhető azonban értékelés egyes szervek, szakágak 
önállóan csak az őket érdeklő részkérdésekben. Ebben az esetben megosztott ( differen
ciált) értékelésre van szükség. 

Az értékelő törzs kategóriájától vagyis attól, hogy önálló alegység, egység, maga
sabbegység, harcászati-hadműveleti magasabbegység vagy seregtest törzséről van szó 
nagymértékben függ, hogy milyen működési körzetről és milyen részletes adatokra van 
szükség. Ez egyenesen következik a működési területek méreteiből, a tevékenység idő
tartamából és az adott kötelék, illetve törzs helyéből és szerepéből. Pl. egy magasabb
egység működési területétől többszáz km-re történt atomrobbanásokat ezen magasabb
egység parancsnoka és törzse figyelmen kívül hagyhatja, míg a seregtestparancsnok had
táphelyettes értékelő törzse már nem. Az önálló alegységek, egységek, magasabbegysé
gek hadtáphelyettesei kénytelenek és kötelesek számolni a működési területükön a 
vegyi-, sugárszennyezett területekkel, tűzkörletekkel is részletesen, míg a seregtestpa
rancsnok hadtáphelyettesnél (SÉTK-jánál) ezek részletes értékelésére nem minden eset
ben kerül sor. 

Az értékeléshez rendelkezésre álló időt alapvetően a védelmi rendszabályok végre
hajtásáig szükséges, illetve lehetséges idő szabja meg. Az értékelést végrehajtó szervek
nek, illetve személyeknek arra kell törekedniük, hogy ezt az időt tisztázzák. 

A rendelkezésre álló időtől és eszközöktől függően előfordulhat, hogy csak a földi 
atomrobbanás felhőnyom tengelyét, s a kihullás várható idejét rögzíteni kell és ez alap
ján dönteni az érintett hadtápcsapatok, intézetek, szervek értesítésére, riasztására, és az 
azonnal foganatosítandó rendszabályok bevezetésére. 

4. Az értékelés felosztásáról és tartalmáról 
Az atom-, vegyi- és gyújtófegyverek hatásainak értékelése, mint tevékenység 

felosztható a hatásterület, a hatás jellege, időpontja és módszere szerint, illetve vezetési 
szempontból. 
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A hatásterület szerint történő felosztáskor azt kell alapul venni, hogy az értékelés a 
hatásterület mely részére terjed ki. Ennek megfelelően a hatás vizsgálható az atom-, 
vegyi- és gyújtófegyver csapáskörletében, a csapás körletén kívül, illetve több csapásra 
vonatkozóan. 

A csapás körletében, illetve a csapásterületen okozott hatás értékelésekor atomrob
banás esetén valamennyi hatótényezőt, lökőhullámot, fény- és hősugárzást, áthatoló 
sugárzást, a terep- és levegő sugárszennyezését, elektromágneses indukciót, azaz a kom
·binált hatást kell meghatározónak venni. 

Vegyicsapás esetén a csapásterületet, mint szennyező forrást és szennyezett terüle
tet kell vizsgálni. 

Gyújtófegyver alkalmazása esetén a gyújtóanyag által közvetlenül lefedhető terület 
nagyságát és az égési időt kell figyelembe venni. 

A csapás körletén kívül okozott hatás értékelésekor az atom-, vegyi- és gyújtófegyver 
csapások egy-egy kiválasztott pusztító tényezőjét kell vizsgálni. Pl. atomrobbanás esetén 
a sugárszennyeződést, a vegyicsapásoknál a mérgező harcanyag felhő behatolási mélysé-
gét, gyújtófegyverrel végrehajtott csapásnál, a tűz terjedési irányát kell vizsgálni, mivel 
ezek jóval nagyobbak a csapás körleténél. 

Az értékelés történhet a hatás jellege szerint is. A hatás jellege szerinti értékelés során 
vizsgálni és értékelni kell egy vagy több tömegpusztító fegyverfajta hatásának (hatásai
nak) értékelését, illetve egy vagy több, esetleg valamennyi hatótényező értékelését. Az 
egyik esetben csak önmagában az atomfegyver hatásait, a másik esetben pedig az atom
fegyverrel egyidejűleg ható más tömegpusztító fegyverek hatásait is értékelni kell. A 
hatótényezők értékelése során is eltérő lehet az értékelés, mert egyes esetekben csak a 
földi atomrobbanás radióaktív felhője következtében létrejövő sugárszennyezett terüle
tet kell vizsgálni, míg más esetben a mérgező harcanyagfelhőt, illetve a vegyi- és sugár
szennyező hatást együttesen is értékelni kell. 

Az értékelés időpontja és módszere szerinti értékelés lehet előzetes é,tékelés számított adatok 
alapján és valóságos értékelés mért adatok alapján. 

Az előzetes értékelés vagy más néven előrejelzés a tervezett vagy már megtörtént atom-, 
vegyi- és gyújtófegyver csapás hatásainak különböző matematikai, fizikai törvényszerű
ségek alapján számított értékei és egyéb feltételezett vagy ismert tényezők (a hadtápob
jektumok védettsége, időjárási adatok stb.) mérlegeléséből áll. 

Különböző segédletek, táblázatok, grafikonok, valamint térképek alapján kiszámít
hatóak a csapás okozta veszteségek, előrejelezhető a vegyi- és sugárszennyeződés, a 
tüzek terjedésének iránya, jellege, méretei. Az előrejelzés nem pontos, mert igen sok a 
bizonytalansági tényező. Ilyen kedvezőtlenül befolyásoló tényező lehet az atom-, vegyi
és gyújtófegyver csapás bekövetkezésekor a hadtápalegységek, szervek, technikai és 
védelmi eszközök pillatnyi helyzete, a terep és védelmi objektumok kihasználása, az 
adott időpontban és helyen az időjárás stb. Ezért az azonnal foganatosítandó rendszabá
lyokon kívül az állományilletékes parancsnokoknak az előrejelzés adatainak pontosítá
sára is intézkedni kell . 

A valóságos (tényleges) vegyi-, sugár- és tűzfelderítéssel pontosított adatok alapján 
végzett értékelést időben az előzetes értékelés után kell végezni. A helyzettől és az érté
kelő törzstől függően azonban előfordulhat, hogy a csapás után rögtön a mért adatok, 
illetve a személyes megfigyelés alapján végzik az értékelést. A harcászat i -hadműveleti 
magasabbegység és seregtes t -parancsnokságon több különfajta csapás egyidejű értékelé-
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sére lehet szükség. Ilyenkor a felderítési adatok beérkezése huzamosabb időt vesz 
igénybe, mely azért lényeges, mivel csak azok figyelembevételével hozhatják meg a 
parancsnokok a hadtápcsapatok, intézetek, szervek további tevékenységéhez szükséges 
elhatározást. 

A vezetés szempontjából az értékelés felosztható szakértékelésra és a hadtáphelyzet 
értékelésére. Ez a felosztás csak a munka jellegét tekintve igaz, mert a gyakorlatban a 
legtöbb esetben összefonódó, összefüggő tevékenységről van szó. Előfordulhat, hogy mind a szakértékelést, mind a hadtáphelyzet értékelést ugyanazon szervnek, illetve sze
mélynek kell elvégeznie. 

A továbbiakban a szakértékelés mozzanatainak és tartalmának legfontosabb ele
meire térek ki. 

A szakértékelés az értékelési folyamat egészének azon része, melyben a hadtáphely
zet értékeléséhez szükséges adatokat kell kidolgozni. 

A szakértékelés mozzanataiban rögzíteni kell az atom-, vegyi- és gyújtófegyverrel 
végrehajtott csapások induló adatait, tisztázni kell az értékelés jellegét, időpontját és 
módszerét, térképen rögzíteni kell azokat és ki kell számítani a hadtáphelyzet értékelésé
hez szükséges induló adatokat. 

A szakértékelés induló adatai a következők lehetnek: 
- az atomrobbanások, a vegyi- és gyújtófegyver csapások helyei, száma, hatóener

giája, robbantási módja, időpontja, a mérgező harcanyag és gyújtóanyag típusa stb.; 
- az értékelés alapjául vett időpont; 
- a hatás objektumának típusa és jellemzője (a hadtápbiztosítási feladatot ellátó 

élőerő, hadtápobjektumban levő élőerő, az objektum jellege, védettségi mutatói stb.); 
- a természeti tényezők (időjárás, növényzet, talaj stb.). 
Az értékelés jellegének, időpontjának és módszerének tisztázása az induló adatok alap

ján történhet. 
Tisztázni kell, hogy az atom-, vegyi- és gyújtófegyver hatását milyen területen és 

milyen célból kell végezni és értékelni, minden hatótényezőt vagy csak egyet, illetve 
egyeseket kell értékelni, a hadtápcsapatok helyzetéhez, illetve a bekövetkezett hatáshoz 
viszonyítva milyen időpontot kell a számításhoz alapul venni, illetve előrejelzést vagy 
valóságos értékelést kell-e végezni. 

A felsorolt kérdések, tisztázása után meg kell választani az értékelés módszereit. 
Rögzíteni kell pl., hogy a földi atomrobbanás felhőnyomát nem kell teljesen felrajzolni 
csak a működési területen belül mikor és milyen hadtápobjektumoknál, szerveknél vár
ható a kihullás időpontja. Meg kell választani az alkalmazandó segédeszközt, a számítási 
metodikát stb. 

Az adatok térképre rajzolása szintén függ az értékelés jellegétől. Általában magában 
foglalja az induló adatok, a számított, illetve mért vegyi- és sugárfelderítési adatok, tűz
körletek egy részének felrajzolását. Ilyenek lehetnek a pusztítások körletei, a különböző 
sugárszintű szennyezett területek, a vegyicsapások területei, a mérgező harcanyagfelhő 
terjedési sávjai, körletei, a tüzek körletei és terjedési irányai. 

A hadtáphelyzet értékeléséhez szükséges induló adatok i-észben már az eddig tárgyalt és _tér
képre rajzolt adatra, illetve egyéb más adatok is lehetnek. Ilyenek: 

- a pusztítás területének méretei; 
- az élőerő várható veszteségének mértéke; 
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- a hadtáptechnikai eszközök, a különböző anyagok megrongálódásának mértéke; 
- a szennyeződés várható időpontja; 
- a várható sugáradagok mértéke; 
- a szennyeződött erők hadtáptechnikai eszközök, anyagok mennyisége és mér-

téke; 
- a különböző hadtápobjektumok, építmények védőtulajdonságának foka; 
- a szennyezett területen való tartózkodás megengedett időtartama; 
- a sugárszintcsökkenés várható mértéke; 
- a mérgező harcanyagok várható hatásideje, állékonysága; 
- a tüzek várható égési ideje, terjedési sebessége. 

A hadtáphelyzet-értékelis mozzanatai és tartalma 
A hadtáphelyzet-értékelés olyan parancsnoki tevékenység, amely a szakértékelés 

adatai, a hadtápcsapatok, intézetek, szervek helyzete, lehetőségei és feladata alapján tör
ténő elemzésből és döntésből áll. Mozzanatai az alábbiak lehetnek: 

- a szakértékelés alapján kapott induló adatok tanulmányozása; 
- a szakértékelés induló adatai és más hadtápbiztosítási jellemzők kölcsönhatásá-

nak vizsgálata; 
- a hadtápbiztosítási feladat teljesítését elősegítő lehetőségek és intézkedések rög

zítése. 
Az értékelés során elhatározásra kell jutni az alábbi kérdésekben : 

a hadtápcsapatok, intézetek, szervek értesítésének és riasztásának rendje; 
- a mentés lehetőségei, végrehajtásának módja; 
- az égő, rombolt, szennyezett területek és körletek lezárásának rendje; 
- a hadtápcsapatoknál és objektumoknál, szerveknél bevezetendő vegyivédelmi, 

sugárvédelmi rendszabályok; 
- a vegyi-, sugár- és tűzfelderítés feladatai és az ezekbe bevonható erők helyzete, 

állapota, lehetőségei; 
- a vegyi- és sugármentesítés, valamint a tűzoltás erői, eszközei és alkalmazásának 

módja. 
A seregtesteknél, a harcászati-hadműveleti magasabbegységek törzseiben az atom-, 

vegyi- és gyújtófegyverek hatásainak értékelése előzetesen az előrejelzés módszerével törté
nik, majd a felderítési adatok beérkezési sorrendjében pontosítják azokat. A magasabb
egységeknél és egységeknél, önálló alegységeknél az értékelés közvetlenül a felderítési 
adatok alapján kerül végrehajtásra. 

A vegyi-sugár- és tűzhelyzet értékelés fogalmának, tartalmának, feltételeinek, mód
szereinek elemzésével az önálló alegységek, magasabbegységek, harcászati-hadműveleti 
magasabbegységek és seregtestek parancsnoksága hadtáptörzseiben ezen feladatok vég
zésével megbízott tisztek feladatai végzéséhez kíván segítséget nyújtani. A konkrét 
módszerek közreadását egy másik cikkben tervezem közreadni. 
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Felhasznált irodalom 

1. Harcászati Szabályzat (tervezet) 
2. Hadtápbiztosítás (tervezet) 
3. A vegyi·, sugár· és tűzhelyzet értékelésének módszerei az egységeknél, alegysé· 

geknél (Vv/117 .) 
4. Utasítás a sugárhelyzet értékelésének végrehajtására (Vv/109.) 
5. Utasítás a vegyihelyzet értékelésének végrehajtására (Vv/40.) 
6. Az összfegyvernemi harc alapjai (ZMKA 36/0841/Ea.) 
7. Tömegpusztító és gyújtófegyverek hatása a csapathadtápra és az ellenük való 

védelem (MNHF·ség 1984.) 
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