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1987/9. uátttziból)

A N4gy Honvédó Háboru tapasztalata bebizonyította, hogy egy front v4gy hadse-

reg támadó hadmúvelet fdryamán a csapatoknak gyakran kellett kettó-hfuom közepes
vagy egy-kettó nagy vízí akÁilyt lekiizdeni, Ez nehezítette a seregtestek és m4gasabb-

egységek elórenyomulá§át, csökkeotette a támadás ütemét, kiegészító hadtápbiztositási
eróket és eszközöket tett szükségessé.

A hábotu utáni idós zakbart a úzi akadlúyok csapatok általi erószakos lekiizdésének
kérdéseivel foglalkozik mind a szovjet, mind a külföü sa|tó. A kiilföldi katonai szakem-

berek pl. kiszámították, hogy a közép-európai hadszíntéren i0 km-es támadá§i ütem
mellett naponta )0 (kb, 30 m széles) keskeny, egy-kettó (tOO m) közepes , harmadna-
ponként pedig egy (rOO m-nél szétesebb) széles vízi akadály eshet egy hadosztá.Iy

u tjiba.
A háboó éveiben a szovjet csapatok hltflll nód.a knzdötíéÉ k a széhs oízi akadáll:

1, közvedenül a vízi akadáIynáI támad,ő főerók e]ózetes elókészítése és szétbontakozása
után; 2. v€y menetból, azaz a mélységbőI történő elórevonás útján, a támadás eredmé-
nyes, az ütem észrevehetó csökkenése nélküü kifejlesztésének folyamán. Szervezését és

végrehajtását illetően a menetból történó erószakos leküzdés volt a legbonyolultabb.
Napjainkban azonban azt tartjá}, hogy széles vízi akadáIyok erószakos leküzdésének
pontosan ez a módia íelel meg leglobban a döntó céllal és nagy mélységben vívott kor-
szerú összfegy.vernemi harc jellegének, Ezbiztosítja a vátat|anság, a támadás folyamatos-
ságának elérését, a támadó ellenség korszerű pusztítóeszkózei áltaü sebezhetóségének
kisebb mértékét és az ellenség védelmének a támadók általi gyors áttórését a legróvi-
debb idón belüIi megsemmisítés cél;ából.

A,lizi akadíly erőszakos leküzdését a NATO-t4gállamokban is a lekiizdés fő mód-
jának tekintik. A nyugatnémet sajtő p|. azt ].l]la, hogy egy gépesített - gya.loghadosztáLly

általában menetból fogja a vízi akadá,lyok erószakos leküzdését végrehajtani, jelentékte-

len mértékben csökkentve a ti':rtad|s ütemét, a csapatok minimális összpontosítása
mellett.

Mégegyszer hangsúlyozni kell, hogy a menetból történó erószakos leküzdésnek
mindenekelótt az a lényege, hogy a csapatok lendületesen jussanak ki a vizi akadályhoz
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és kiizdjék le abban a harcrendben, amelyben általában szóles arcvona.lon támadtak és
m4gas ütemben elóször az elórevet:tt egységek (a.Iegységek), majd a főerók beérkezésé-
nek megíelelóen. Pontosan így küzdantek le erószakosan a szovjet csapatok a N€y
Honvédó Háboru éveiben olyan na.y vízi akadályokat, mint a Dnyeper, Gyeszná,
Dnyeszter, Nyeman, Bug, Visztula, Duna stb.

Az elmúlt háboru tapasztalata azonban bebizonyította, ho8y csapatainknak nem
sikenilt mindig eredményesen megoldani a széles vízi akadályok menetbó] történó eró-
szako§ lekiizdését, Egy sor esetben a hídfó etfoglalásával és megtartásával fejezódött be,
üol eróket és eszközöket há]rnoztak íel a támadás folytatásfioz. Annak, hogy a csapa-
tok a hídfónél megá.lltak, az volt az ok4 hogy azok nem voltak any4gr es}kazökÉel,
mindenekelótt lőszerekkel megfelelóen ellátva.

Korszerű viszonyok között a csapatok lehetóségei nemcsak az ellenség tűz általi
megsemmisítését, hanem a vízi akadály menetből történő leküzdésével kapcsolatos
képesség vonatkozásában is hirtelen megnóttek, Á csapatok rendelkeznek a vlzt akadá-
lyokon úszva átkelni képes gyalogsági és páncélozott harcjármúvekkel, pontcln, (híd-)
készletekkel, más eszközökkel. A harckocsik eredmónyesen le tudjá,k kűideni a folyót a
víz alatt.

.. Összehasonlíüatatlanul megnóttek a csapatok lehetóségei az a.legységek hadtáp-
biztosításával kapcsolatosan a yízi akadá]yok á.ltaluk menetbói tO.ténó éiősiak,r. l"ktlr-
désekor. Fokozódott az ellátó alegységek mozgékonysága és teherbíróképessége, nóttek
a készletek kiszabatai, Az egeszségűgyi alegységek át tudnak kelni a vízi akadályokon
együtt a támadó csapatokkal vagy heJikoptereken dobják át a fulsó partra.

A csapatok hadtápbiztosítá§ának megszervezését széles vizi akadály erószakos
leküzdésekor mindenekelótt a harcrend íelépítése, a támadó alegységek tevékenységé,
nek módja határozza meg.

A vízi akadályhoz va]ó váratlan kijutás, a gázlók, az épségben maradt hidak bir-
tokba vételének és a folyó menetból törtéoó lendületes erószakos lekiizdésének, vala-
mint az ellcnség megelózésének és annak megakadályozásának cóljábóI, hogy az szerve-
zett védelmet tudjon elíoglalni a túIsó parton általában előrevetett alegységeket kell
alkalmazni, Azokkal szorosan együttmúködnek a helikopterekkel átd;básia kerülő
a-legységek,

Számtalan gyako.lat tapa§zta.lata szerint olyan esetben, amikor sikerült birtokba
venni a tuloidali paftszakaszt az átkeló eszközöket és gázlókat (harckocsik víz alatt)
használó elórevetett alegységek megállás nélkül küzdötték le a vizi akad yt,együttesen
áz elórevetett alegységekkel menetból támadták az ellenséget, szélesitették i'birtokba
vett hídfót, gyorsan nyomultak elórc, a mélységbe, felórölve az ellenség harcrendjeit és
megsemmisítve azt.

Az egyik gyakcrlaton a hadtápbiztositásra vonatkozó elhatározást idóben, még a
támadó harc tervezésekor hozták meg, A korábban hozott elhatározást a vízi akaúy
megkózelítése mérvének meg{elelóen - a megváItozott helyzet figyelembevételével -
pontosították, Az elhatározás előírányozta az ellátó és egészségügyi alegységek harcren-
den belüli legcelszcrúbb ell,cJiezesét azza) a célld,, hogy azok g|orsan kijuisanak a vízi
akadályhoz. az átkelóhélyhez es biztosítsák a csapatokat a saját és a tulsó parton; íeltölt-
sék az anyagi készleteket az erószakos leküzdés kezdete €lótt és folyamán; me4szevez,
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zék avezetést; valatnint az egesz§égügyi biztositást és végrehajtsá,k az ellenség n4gy pon-
toss€ú_ fegyverei elleni védelemmel, valamint az órzéssel és védelemmel 

-kapisoiatos

rendszabályokat.

. A harctevékerryseg folyamán a gepkocsiszáütó alegység eket az íizemanyag,Iőszer
és qás anyagr eszkózkészleteket is magába fog!a16 hadtápeiók és eszközök egy része a
segelyhelyek, va.lamint a megerósítésül kaPott önálló egészségtigyi oszt4g a'isapatok
mögött települt át.

A többi hadtípalegyseg - miután megoldották feladataikat - meghatározott távol
ságra haladt a csapatok mögött készenlétben arra, hogy biztosítsák a §orsan elóre nyo,
muló eróket és eszközöket a vizi akadáIyon való átkelés végrehalrásának érdekében.

A zászló$ak hadtápalegységei közvetlenül azok harcrendjei mögött települtek át.

_ . A gyakorlatnak ebben az idószakában a hadtápszakemberelg a vízi akadályt menet-
ből elsóként leküzdó alegységek any4gi készleteinek időben történó feltóltéiére össz-
ponto§ították fi8yelmüket. Ebból a célból a lószert és üzemanyagot száütó gépkocsik a
visszavonuló ,,ellenséget" üldözó fövid megá.Ilóhelyéig, a harcko.iik h.r-.Úá]á"i korl.,
téig az erószakos leküzdés kezdetével pedig az átkelőkhöz minél közelebbre nyomultak
előre. Különös figyelmet íordítottak az elóíevetett alegységek biztosításfua. Fibyelembe
véve_ut,hogy noknak valószínúden harcba kell lépniök az ellenséggel, a tulsó parton a
készleteket, főleg a lószerkészleteket növelték, azókat megerósíteiiék az egesiségügyi
szolgálat vonalán is.

A helikopterekkel átdobandó alegységeket a megszokott feladatok megoldásának
reljes ldószakára ellátrak gyógyszerekkel és körszerekiel. ele]miszerrel. egyén'i védóesz-
közökkel Az alegysegeket megerósitették az ezred segelyhely szemelyi áJJ"ámanyanak és
sebesültszállító jármúveinek egy részével, amit MI-s heiikoptereo dóbtak át a vízi aka-
dály íelert.

. . A gyákorlat folyamán megoldandó feladatok közül az egyik legnehezebb feladat a
hadtápalegysegek vizi akadá.lyhoz idóben történó kijutá§ánakés azok tuloldalra történó
szefvezett átl<elésének biztosítása volt.

^_Ezen 
feladat megoldása az a.legységek átkelési grafikonjának megfelelóen töítént. A

grafikont a törzs dolgozta ki a múszaki szolgilatinadtltp rczetőszerv"ek aktív részvétele
mellett, Á grafrkon tartalma megfelelt a parancsnok vizi akadály erőszakos lekiizdésére
hozott elhatározásának.

._., 
Fő célúl annak megakadáyozllát {úztékkl, hogy az egységek és alegységek tömö-

ruljenek a viznel, mlveI ez telesleges ve§7tesé8et eredményezert volna.
A hadtáp 

_átkelése a következóképpen folyt Ie, A zÁszl1allak biztosító alegységei a
megerósítésül kapott úszójármúveken, a többiek a megerősítésül kapott koápolon,
majd a megépített hídon küzdötték Ie a v'uí akadátyi.

Á hadtápalegysegek a megerósítésül kapott úszó technikai eszközökön történó
átkeléshez szükseges idór az akbbi cgnmi hipkt alapjh ztjnlonah bi:

, - __S'- 4r , u,3 Vs - hrp, techn. bi.)
usze. h. s.

abol: I:az alegységek átkelésehez szükséges idó, perc,
Sz: folyó szélesség, m,

usze. h. s. : úszóeszköz haladási sebesség, m/sec.
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htp techn, bi. : a hadtéptechnika. anyagi eszközök, valamint a sebe§ültek bc, és kilaká-
sához szükséges idö

Vs vízsebesség, m/s, 
2 ( 0,J vJ

A számvetések egyszerúsítésének céIjából a ,' kifejezést K, jellel

helyettesítették, ami a konklét átkelőeszközök vonatkozásában egy áüandó énék és csak
a Vs vizsebességtől fiigg. Az úszóeszközök haladási sebességét (usze. h. s.) állandónak
vették (PTSZ esetében 1r0, GSZP esetében 100 rnlp.).

Ezen adatoknak figyelembevételével elóre kiszámították a külónbözó vízfolyásokra
vonatkozó K együtthatót és az'Ey nyert eredményeket egy tábllaatban összesítették.

Ebból látható volt, hogy a úzfolyls 0,) m/s-ra történó növelésének esetén K. €yütt-
ható a PTSZ esetében 0.002-re, a GSZP esetében o,o03-ra nó. Ez kónnyebbé tette a K,
együtüató kiszámítását. A 0,' m/s vizfolyás csak a két elsó számát kellet me8J€yezni.

A számvetések elkészítésekor a műszaki szol8álat és a hadtáp szakemberek ezek

szerint is jártak eI. Behelyettesítve a fenti kifejezést a K, együtthatóval ók már az e8ysze-

űsített I : Sz + r i képletet alkalmazúk, ahol I : egy teljes forduló ideje percben; Sz

- folyó szélesség méterben; r i : hadtáptechnika v4gy anyagi eszközök (valemint sebe-

sültek) be, és kirakására szükséges idó.

Az anyagj eszközök ellenség ellentámadását a tulsó parton visszavetó alegységek-

hez va\ő Y,tszálIitlsfua, ahogy azt már fentebb említettiik, elsósorban a megerősítésül
kapott kompokat vették igenybe. Legelóször a lőszen száütották ki a hídfóre. A dina-
mika folyamán azonban a gyakorlawezető olyaí helyzetet teremtett, amely szükségesé

tette azt, ho8y a gyakorlók manóvert hajtsanak végre a hídfón az anyagi készletekkel; a
kijelölt heükoptereket vegyék igenybe a nehezen beszerezhető |őszerekIásziűtástLra. A
helyzet íeltételei aJ,apján az izemanyag egy íészét az ellenségtóI zsákmányolták.

A hadtápalegységek, átkelóhöz va-ló elórevonása megkövetelte a menetvonalak
gondos feldedtését, Ennek a feladatnak a megoldása a műszaki szol1iú.attal, mindenek-
elótt annak eróivel és eszközeivel va]o szoros együttmúködésben történt. Ez lelretóvé
tette nemcsak a komendáns szolgálat el|átásának feszes megszervezését az átkelókön,
hanem azok ellenséges diverzáns csoportok és az úszőaknil< elleni védelmének meg-
szervezését is.

A komendáns szolgálat megszervez ése magába foglalta az átkelók, áteresztó,ellen-
órző pontok komendánsainak, a íotgdomszabilyozóknak kijelölését, Mindez elósegi-

tette a hadtáp átkelókhöz történó 8yofs kijutísát és a kijelölt körletbe, idóben történó
beérkezését a izi akad|ly lekiizdése után.

Nem kevésbé fontos kérdés a víz;t akadlly erószakos leküzdése sem. Az egész-

ségügyi biztosítás megoldásához úgynevezett átkelóhely segélyhelyeket keüett telepi
teni. Felvetódött a kérdés: milyen erókból és eszközökból hozzlk azokat létre? A.lva-
nov tiszt javasolta, hogy ezt a feladatot a műszaki, tűzér és légvédelmi tiizéregységek és

alegységek egeszségrigyi alegységeivel oldják meg. Az önálló egészségngyt ztszlőa|j és az

ezred segélyhelyek ezel céln valő íelhu'zniúisát nem tartotta célszerűnek, mivel a vízi
akadály erószakos leküzdését követóen az alegységeknek tovább kellett fejleszteniök a

támadást. Meg kell jegyezni, hogy a tiszt javasl^ta megasapozott volt és me8felelt a kiala-
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Lult szituációnak. A helyzet azonban szüksfuessé tette azt, hogy segéIyhely átkelóhely-
nek való szétbonta.koztltásához vegyek igeoybe a megerósítésül kapott önálló egész-
ségügyi osztag eróinek és eszközeinek egy részét.

Az átkelóhety segélyhelyek nem dolgoztak rosszul. Itt történt a,,sebesültek" és

,,betegek" áwétele, nyilvántartásba vétele, elsőorvosi segélyben való részesítése, elóké,
szítése a további hátraszilIitáshoz, ami fóképpen gépkocsikon történt, A gyakorlat
foIyamál azonban elófordultak bizonyos hibák is. Így pI., amikor a közlés alapján olyan
bonyolult helyzetet teremtettek, amely megkövetelte azt, hogy a ,,sebesülteket" kózvet-
lenúl a hidfóról heükoptereken száütsák hátra, mivel a gyakorlók nem voltak megfele,
lóen kiképezve, azok alkalmazásának hatékonysága nem bizonyult megfelelóen,

Előfordultak hiányosságok a tömegpusztító fegyverek elleni védelem, valamint az

örzés és vedelem megszervezésekor is, Ennek a problémának esetenként, valamilyen
okból kifolyól4g nem tulajJonttanak kelló jelentőséget. Egyes hadtápszakemberek
frgyelmen kivül h4gyják azt, hogy az erószakos leküzdés körletében gyakran lehetséges
n4gyszámú ellenséges diverzáns csoportokkal és a vízi akadály megközelítési útvonalain
megsemmisített ellenséges alegységek és egységek maradványaival való ta].ilkozás.
EbbóI következik, hogy a tömegpusztító fegyverek elleni védelemmel, valamint őrzéssel
és védelemmel kapcsolatos feladatok megoldásakor harcszerűen kell tevékenykedni és

gondolkodni, íelhasználva a helyi konfliktusok, valamint az Aígás Demokratikus Köz-
társaságban állomásozó korlátozott szovjet csapat kontingens tevékenységének tapasz-
talatait.

Az USA hadseregének szabályzatai pl küangsíIyozzák, hogy a hadtápkörlet órzé-
sét és védelmét helikoptereken száütott légimozgékonys{ú egysógek és alegységek,
vagy egyéb mobil erők felhasználásával kell megszervezni. Úgy véük, hogy korszerű,
hilönösen széIes vízi akadály erószakos lekiizdésével páosuló harc viszonyai között
repülóegységek alkalmazása jelentósen növeli a hadtáp órzésének és védelmének haté-
konyságát,

Gyakorlat folyamán a hadtáp vezetése általában a meglevő erókkel és eszközökkel
történt. A hadtápegységek átkelését egy híradóeszközókkel íelszerelt (két főbőI ál]ő)
tiszti csoport irányította,

A lefolytatott gyakorlatok bizonyítják, hogy a vizi akadáJy menetból tórténó erő-
szakos leküzdését csak akkor lehet eredményesen végrehajtani, ha a hadtápvezetés szi-
llárd és íolyamatos, a hadtápegységek pedig jól felkészültek a feladatoknak legbonyolul
tabb helyzet viszonyai közötti végrehajt/sára.
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