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___ A szigofúan védelmi jellegú katonai doktrína Varsói Szerzódés tag-
áIlamai általi eifogadásának következtében különös ,jelentőségre tett §zert
a §zövetséges országok hadigazdasági problémáinal<, különösen azonban
a baráti hadseregek és az Egyesített Fegweres Erők csapatc§oportosításai
védelmi hadmúvelet alatti hadtápbiztosítá§a problémáinak a mélyr.eható
és mindenoldalú vizsgálata.

A gyakorlatok (beleértve az ,,Ósz-91'' parancsnoki és törzsvezeté§i
gyakorlatot i§) tapasztalatainak íigyelernbevételével végzett vizsgálatok
el§ó eredményei azt bizonyitják. hogy újszerúen ke1l rnegközelíteni a had-
táp felkészítése feladatainak megoldá§át, a hadtáp béke állapotról há-
borús állapotra való áthelyezését, valamint az Egyesített Feg},veres Erők
c§apatcsoportositásai védelmi hadműVelet alatti hadtápbiztositásának köz-
vetlen megszervezését a háború kezdeíi időszakában.

Vizsgáljuk meg a felsorolt feladatok megoldása ilyen szempontú meg-
közelítésének néhány sajátosságát.

A háború kezdetén a hadtáp védelmi tevékenységhez való f€lkészí-
tésének sajátosságait az agresszor váIatlan támadáshoz idóben történő
fetrkészülésének nehézségei határozták meg.

Hogyan lehet példáu1 a NATo parancsnokság valódi szándékait meg-
állapitani, amüor annak 200-300 ezer katonából és tisztból álló c§apat-
csoportosítása - a légierő és a flottaerő részvételével - egy hónaptól
több hónapig tartó gyakorlatokat tart? Mi a biáosíték arra, hogy ezek
a gyakorlatok nelTr az agresszor új viiágháborrt kirobbantására, valódi
szándékainak áIcázására szolgálnak?

Ezért, hogy a hadtáp íelkészítésének idószerú§égében ne tévedhes_
sünk, a hadtápszerveket és az anyagi tartalékokat - véleínényünk sze-
rint - már békében olyan szinten kell tartani, hogy azok elegendőek le-
gyenek a háború kezdeti időszaka első hadműveleteinek a biztosítására.

Milyen is az elegendó mennyiségú anyagieszközök íelhalrnozásának
ez a szintje és eléré§ének milyen megközelítése képezze a hadtáp első
védetrmi hadmúveletre való felkészítésének az alapját a háborr1 kezdetén?

l00



Az ,,Ósz-88" gyakorlat tapasztalata bebizonltotta, hogy az ellen-
ség agre§§zióját követően csapatc§oporto§íltásainknak két hónap idötar-
tamú első védelmi hadműveletet keüett vivrriok.
. A csapatoknál ezen idó alatt hiányoztak a m€íelelő anyagi ké§zletek
és nem működtek azok a magasabbegységek e6 intézeiek, amelyeknek
íeladata lett volna az anyagi, közlekedési, technikai es egyéb bizto§ítások.
A hadművelet kezdetén rendelkezésre álló, továbbá a hadmúvelet megví-
vása §orán §zétbontakozott eróket és eszközóket vették igénybe.

Megjegyzem, hogy az,,ÓSZ-BB" gyakorlaton résztvevő egyes tábor_
nokoknak és tisztekrrek kezdetben az volt a véleménye, hogy a had-
táperők és -eszközók dörrtó részét az adott ütern mellett szét 1ehet bon-
takoztatni a védelmi hadművelet alatt, mivel az ellenség nem alkalma-
Zott atomíegyvert_

A gyakorlat további ílenete azonban bebizonyította, hogyha a had_
tápobjektumok ellen csak korszerú hagyoünányos pusztítóeszúrözöket al-
kalínaznak, akkor az olyan nehézségeket iámaszt a ílegfelelő erők és
eszközök szétbontakoztatásával szemben, ameiyek akadályozzák az E,gye-
sített Fegyveres Erők csapatc§oporto§ítá§ai hadtápbiztosítása íeladatai-
nak hatékony végrehajtását, a védelmi hádműveletek folytatásakor.

Mindez szük§égessé teszi azt, hogy új§zerúen értékeljük a béke had-
táp anyagi bázisának az első hadmúveletek biztosíltására való íelkészülé-
sét. A háború kezdeti idószal<ának védelmi hadmúveletében a h,adtap ebő
lépcsőjének atrapját a béke hadtáp anyagi bázisa és szerveinek a háború
kezdetét követő 2-3 napon szétbontakoztatni képes keretállománya kell
hogy képezze.

Ehhez az anyagi bázishoz mindenekelótt a széibontakoz,tatott egy-
ségek és magasabbegységek hadtápjaila bázisok, a raktárak, a kórházak
és egyéb intézetek, az ellátódandárok, az egé§zségügyi dandárok, vala-
mint a vezérkar utasítá§áIa békében ,,megfelelő szinten" tartandó mii,s
egységeknek keretállománya tartozj,k,

A rftósodih lépcsőbe a hadtáp erőfeszítésének támadás alatti növe-
lésére és a megfelelő csapatcsoporiosítások ellentámadá§ának biztosítá§á-
ra rendelt szétbontakozott hadtáp főerőket kell beosztani.

A béke hadtáp anyagi bázisa készenléte értékelésének fentebb is-
mertetett mód§zerrel történó értékelésekor törvényszerúen felmerü az
a kérdés, hogy rnilyen is legyen lényegében a hadtáp készenlétének ió
kritériumát képező anyagi tartalék ?

Az ,,Ósz-\a" gyakorlat bebizonyította, hogy a határmenti körzetek-
ben az első lépcsó csapatok részére előre, még békében célszerű anyagi
készleteket képezrri, azaz legalább kéüavi készlettel rendelkezni. Ahhoz,
hogy a csapatok hadrafoghatoságát állandóan magas szinten tudjuk tar-
tani és a ve§zteséget időbeln tudjuk pótolni, azon kívü1 ,még rende]kezni
kell a már békébeu eiőkészített üz€mekkel és a háború elsó napjaitól te-
vékerrykedó c§apatok részére sziikséges anyagi készletek előállítását le-
h€tővé tevó anyagi íorrásokkal.

Védelmi hadmúveletben nern kevésbé fontos a íogyasztási normákna&
és azok lépcsőzéséhek kérdés€. Erre a kérdésre nem lehet egyértelmú
választ odni, mrivel védelernben nem mirrdegyik csapat {og csak védelmi
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tevékenységet fol}tatni, A korszerú védelem nem más mint a felek ak-
tív tevékenysége _ ez védelem és ellentárnadás is és ellencsapás is -,valamint átmenet ellentámadásba.

F,zéít az ar'y,agi eszközök fogyasztásának és lépcsőzésének tervezése-
kor minden konkrét esetben a §aját csapatok hadművelet alatti feladatai-
bó1 és a valószínú ellen§ég tevékenységéből kell kiindulni.

A védelem magasfokú állóképessége valamelnyi eró és eszköz á1-
landó aktivitása, a készletek fogyasztása és lépcsózése biztosításának cél-
jából biztosítani kell a magasabbegységek, egységek és alegységek min-
den katonája tevékenységének önálló§ágát, a megíelelő fegyverek és harc-
eszközök azok általi lratékony a]kalmazását. A követelmények figyelem-
bevételével készített számvetések azt bizonyítják, hogy békében az anya-
gi készletek fe]halmozásakor és azok lépcsőzésekor az alábbi kiindulási
adatokból ke11 kiinduLri: minden katona rendelkezzen 1-2 napra ele-
gendó lőszerrel, élelmiszerrel és gyógyszerrel, a harc- é§ különleges jármú-
vek kezelő személyzote ugyan azokkal 2-3 napra, a jármúveken helyez-
ve el ezeket a készleteket; az önálló alegységek (zászlóaljak) 4-5 napra;
az önálló egység és magasabbegység 7-10 napra; a hadsereg 12*15 és
(a csapatkészletek figyelembevételévei és hadseregraktárak megléte ese-
tén) több napra; a íront (körzet) 20-30 és több napra, a körzeti és k öz-
ponti raktárakon ]eVó készletek figyelembevételéve1 pedig 60 és több
napra.

A felsorolt készletnormák véleményünk szerint garantálhatják a ha-
tármenti seregtestek csapatcsoporto§ításainak hadtápbiztosítását a háború
kezdeti idószakában első védelmi hadmúveieteiben.

Az Egyesített Fegyveres Erók csapatcsoporto§ítá§ai hadtápbiztosítá-
sának megszervezése a háború kezdeti időszakának első védelmi hadmú-
veleteiben összefüggésben van a hadtáp felépítése e§ a c§apatok területi
elv szerinti (önáuó) ellátási rend§zere probléínájának megoldásával.

A védelmi terepszaka§zok csapatok általi elfoglalásakor a csapat-
hadtáp a csapatok védelmi sávjában helyezkedjenek el, a zászlóalj 3 km-
re, az ezted 10-12 km-re, a hadosztályhadtáp 30-35 km_re a peremvo-
naltól, a hadsereghadtáp a had§ereg védősávja mögöti, a fronthadtáp el-
só 1épcsője (f. elló. dd., gk. szál1. dd., ku. kom. dd, stb.) az etső és máso-
dik front védelrni sáv közötí, a második lépcső (FMB, MKB, csöV. dd.,
va. dd. stb.) a hadtápsáv mélységében, a tervezett ellencsapás biztosí-
tá§ára rendelt hadtápcsoportosítás 60-80 km-re helyezkedik el a csa-
patok szétbontakozási terepszakaszátóI.

Magától értetődő, hogy ezeknek a hadtáptagozatoknak rendelkezniök
ke1l az Egyesített Feg;rveres Erők csapatcsoportosításai önálló háratevé-
kenységét biztosítani képes megfelelő anyagi készletekkel és erőtartalé-
kokkal, amikor az egyes anyagi e§zközfajták szállítálában fennakadás
mutatkozik.

A különböző hadtáptagozatok és a nemzeti országok fontosabb gazda-
sági régiói közótti összeköttetéS biztosítására célszerú meg§zel3ezni a
vasúti, köaíti, vízi és l€i ó§§zeköttgúe§t, amine]< elókészítése a front (had-
sereg) hadtápkörlétekb€n, a hadszíntéren é§ a szövetséges álla.Tnok te-
rüetén tór,ténik. Fontos, hogy a szak-, feld€rí;tő-REH alegységek és egy-
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ségek ellátásának bonyolutrtsága miatt, a védelem hadmúveleti Zónájá-
nak közlekedési útjai ö§sze l€yenek kötve a csapa,i;rrtakka1.

Hangsúlyozni kgl1, hogy védelmi hadmüveietek megvívásának vi-
szonyai között, különösen a csapatok ellentámadásba Való átmenethez
történő feelkészítésekor megnő a hadtáptartalékok szerepe,

A tartalékokat előre meg kel1 határozni, fel kell halmozni, azokat
meg kell alakítani általában minden hadtáptagozatnál és olyan körze-
tekben kel] elhelyezni, hogy könnyen 1ehessen velük manőverezni és
hatékonyan fel lehessen használni a hadmúvelst folyarnán. Anná1 is in-
kább, mert koalíciós állományú front (hadsereg) esetében a csapatc§opor-
tosótások tevékenysége sziiksége§sé teszi nemcsak valamennyi nemzeti
hadsereg erőkifejtésének egye§íté§ét, hanem meghatározott helyzetben
még az egyesített hadtáp léirehozását i§ a koalíció§ állományú hadmú-
veleti seregtest (p1, front) áüományán belül. Ilyen esetben a szövetsége§
csapatok ellátását sokka1 operatívabban lehetne megoldani a frontparancs-
nok hadtápheiyettesének egységes irányítása alatt.

A hadtáp szétbontakoztatására és elhelyezésére, a rend fenntartá-
sáért való felelős§ég meghatározá§ára, a közlekede§i utak és helyi hadi-
gazdasági bázisok felhasználáSra had,táp§ávot keli kijelölni, ami lehet egy
szuverén ország területének a része is. A hadművelet idóben történó fel-
készítésekor a sávhatárokat a Legfelső Főparancsnokság direktívájában
baíátozza meg, a Politikai Tanácskozó Testület dönté§einek alapján,

A front hadtápsávjának (a flotta hadtápbiztosítási zónájának) mély-
sége első§orban a hadszintér közigazgatási-politikai felosztásától fiigg é§
az a szomszédos baráti ország államhatárával határo§, Sziikség esetén
ez a mélység növe hető dacára annak, hogy az bizonyos mértékben bo-
nyolítja a hadtápbiztosírtással kapcsolatos munkák megszervezését.

Az Egyesített Feg)^Iere§ Erők védelmi tevékenység alatti hadtáp-
biztosítása megszervezése sajátosságainak vizsgálatakor nem szabad fi-
gyelrrren kívül hagyni azt, a hadügy a csaptok (erők) gazdasági és hadtáp-
biztosítá§a elmélete, és gyakorlata fejlődéSének jelenlegi szakaszában a
háború kezdeti idószakában különösen élesen vetődik fel az egyes ellá-
tási ágazatok terüeti elv szerinti megszervezéSe korszerúsítésének prob-
1émája.

Összességében ennek az a lényege, hogy az Egyesitett Fegyveres
Erők ellátását biztosító hadtápcsapatok és intzetek szerepét és feladatait
íelü1 ke1l vizsgálni. Ismeretes, hogy egy soT hadseregnél van egy rend-
szer, amelynek alapján a hadtáptörzsek é§ szolgálati ágak készletekben
(nómenklatúra szerint és rninden hadtápegységre vonatkoztatva) terve-
zik, a hadtápegységek és intézetek pedig végrehajtják a c§apatok el]á-
tásával es biztosításával kapcsolatos feladatokat és azok is felelősek a
csapatok ellátásával kapcsola,tos íeladatok korrigáiásáért és az anyagi
eszközök csapatok általi felhasználásért békében. Ezért az ellá;tással kap-
csolatos feladatok korrigálá9a a körzetek, hadseregek és hadosz,táIyok
badtáp-apparátusainak a feladata. A raktárak, a bázisok és az egyéb
intézetek azouban jelentósen nagyobb 1étszlímma1 é§ lehetőséggel rendel-
kezaek, mint a hadsereghadtáp apparátusa. Ezé§t vélenénytink szerint
a csapatok euátásám€ik megszervezésével kapcsolatosan a ra,L:táraknak,
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bázisoknak és a hadsereghadtáp más intézeteinek élszerú nagyobb tin_
állóságot biztosítan]i. Az a tény pl., hogy a had§eregek állományába el-
látódandárok tartoznak híradótörzsekke1 és eszközökkel, lehetóvé teszi
azt, hogy a c§apatcsoportosítások kornplex ellátásával kapcsolatos fela-
datokat azok lássák el, azokban a körzetekben, ahol a csapatok elhe-
lyezkednek és tevékenykednek. Ehhez a dandárok minden szükségessel

- a rakodási munkák, az őtzés és védelem megszervezéséhez sziiksége§
anyagi készleiekketr, szátrlító eszközókkel, megfglelő erőkkel és eszközök-
ke,] rendelkeznek-

EZért a hadtáp meglévó rendszerének átalakításával a megfelelő
raktárak, bázisok, javí,tó, egész§egügyi és más intézetek meghatározott
seregtestekhez, magasabbegységekhez, helyőrségokhez való utalásával nö-
velni lehet azok felelósségét az e],látással és biztosírtássa1 kapcsolatos íela-
datok megoldásában, ezélta1 nő a hadtáptörzsek, a §zolgálati ágak §ze-
repe a Vezeté§se1, a rendelkezé§re álló erók és e§zkóZök hatékony fe1-
haszá ásával kapcsolatosaTt küiönbözó helyzetektren. Védelrni tevékeny-
ség folytatá§akor ennek figyelembevéte]e is nagyon fontos.

Ismeretes, hogy véd,elernben a csapatok harotevékeny§ége nagyban
különbözik a támadó harctevékenység,tól. Egyrészról úgy túnhet, hogy
védelmi hadmúveletekben a hadtáp felépítésének korlátozott mélysége
esetén kedvezőbb feltételek teremtódnek a hadtáp elhelyezésére és rej-
tésére, a csapatok harctevékenységének és a személyi ál ománynak a
biztosítására. Másrészról a hadtáp múködése rendkívül bonyolulttá vá-
lik annak következ,tében, hogy a meglratározott irányokban állhatato-
san védekező csapa,tok egyidóben nagy veszteséget szenvedhetnek, azon
kívül a közlekedési utakon etóforduló rombolások eredményeképpen az
utánszállítá§ban, az ellátásban, az egé§zségügyi és más biztosításban á1-
]andó fennakadás lehet.

Mindez szükséges§é teszi azt, hogy a csapatok minden hadtápbiz-
tosítasi ágazatával kapcsolatosan feszes és megbízha,tó (autonom) rend-
sze :t hozzunk 1étre.

Vizsgőljuk ezt 1neg ega kissé íészletelebben. Az anyagí,szociális és
egészségúgyi biztosítás vonatkozásában célszerú a századtámpontokon
felemelt élelmiszer- és víz-, az elsősegélynyújtáshoz gyógyszerkésdetek-
kel, továbbá a szeméIyi ál,lomány részére berendezett melegedő és pihenó-
helyekkei rendeíkezni.

A zászlóaljköfletben - rendelkezni ke],1 szetbontakoztatott ló§zer-
íelvételező és étkezt€,tő hellyel, segáyhellyel, üzemanyagtöltő és tech-
nika karbantartó hel yel. A §zemélyi állománynak az ellátá§a ezekről a
helyekró1 közvetlenül az elórevetett állásokig, ahogy azt az elrnúlt háború
és a gyakorlatok ,tapasztalata is bizonyítja, történjen úgy, hogy minden
századtó| egy katonát jelölü,nk ki a lőszerek, a melegétel hőtartó edények-
ben történó szállítására és a sebesütek hátraszállítására.

Rendkívül sajartos képet fog mutatni a kiirlönleges felderítő egységek,
a REH egységek és a nagypon,tos§ágú feg},verekkei felszeretrt egységek
hadtápbiztosításának a megszervezése. Ezen szekcaapat,tokna,k nagyfokú
öná]ló§ággal ke1l rendelkezíriök, mivel azolk rejtett körletekben ta'tóz-
kodhatnak és önáüóarr tevékenykedhetnek.
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Ezért a gyakorlatok tapa§ztalata azt bizonyí,tja, hogy részükre az
állomány,tábla §zerinti anyagokat és teohnikai eszköziiket, továbbá az
anyagi készleteket a,nnak figyelernbevételével kell megha,tározni, hogy az
egyes konkrét feladatok megoldásakor önálló tevókeny§éget keu foly-
tatni.

Az an}iagi eszközök nóínenklatúrája óriási szárnot ért el; a maga-
sabbegységeknél a nómenkla,túra szá,ma csak lőszerbői eléri és meg is
haladia a 100-at, lr,adseregnél a 200-at, frontnál több mint 300-at. Kö-
rülbelül hasonló a helyzet az üzem- és kenóanyag esetén, nem is be-
szélve a mérniik-múszaki anyagokról, amelyek nómenklatúrájá,nak a
száma meghaladja a több ezret is.

Az allyagi eszközök íogyasztása és azok pótlásának szükségessége
évről évre nő. Elegendő megemlíteni, hogy egy haronapra egy katona
(kez€lószemélyzet, harckocsi) részére 200 és eDnél tóbb kilograrnín ké§zle-
tet, egy zászlóalj ré§zére 50 toníra, egy ezred részére 100-150 tonna,
egy hadosztály részére 1000-1500 tonna, egy hadsereg ré§zére 3500-4000
tonna, egy íront ré§zére 15-18 ezer tonna készletet kell kiszállítani.

Ezért korszerú viszonyok közőtt az anyagi esz&özók szabványosi-
tása és egy§égesítése íeladatainak feltéitlen megoldása mellett fejleszteni
kell az anyagi eszközök utánszállitásának és azok pótlásának tervszerú
megelózó módját kell alkalmazni.

Más szóval, az igénylé§ek bevárása nélkül kol1 tervezni é§ megva-
lósitalli elsősorban ,,felülről" a §Zállítast kompletten múnden alegység,
egys€g és maga§abbegység részére. A szá].lítást lehetőleg a közbensó át-
rakó körzetek (fronttóI a }r,adosztáiJ,yig, had§eregtől ezredig), széle§körúen
fel keü használni a kóolaj terí!ékvezetékeket, külőnösen az üzemanyag
repüótér-csomópontokra és víziakadályokon történő szállításakor, min-
denütt meg kell honosítani a rakornányok konténere§ §záliítását, tábori
rakodásgépesítő eszközók fehasználásával, gyakorolni kell a lószer és
mtás alyagi eszközók nagypontosságú íegyverekkel fel§zerelt, felderítő
es REH egységekhez történő gyors kiszáuítását, a légi mozgákonyságú
hadtáp elemeinek felhasználá§ával.

A csapatok más irányokba történő á,tcsoportosításakor külőnösen az
ellencsapások előkészítesekor és mérésekor, továbbá ellentámadásba való
átmenetkor a hadtáptörzseknek és szolgálati ágakr,,ak egyidóben kell
tervezniök és megoldan]iok a csapatok bizto§ításának ielada,tait a védel-
mi ütközet folyamán.

Ilyen viszonyok között arra van szükség, hogy a hadtápszervek szó
szerint menet közben hozzanak 1éire új hadtápcsoporto§ítá§okat, tele-
pítsenek tómeges technika tötrtőhelyeket, étkezt€tóhelyeket, vizellátó he-
lyeket, segély- és technikai helyeket. A feladatokat fóképpen a ,,felsőbb
hadtáplépcsók" erőinek és eszközeí.nek bevonásával kell megold,ani, meg-
őrízve az átcsoportosítandó c§apatok hadtápjának hadrafoghatósá€át. Igen
pozitív szerepet kell itt játszaniok az áüa,ndó jeuegű raktri,raknak (bázi-
soknak), egészségüg}ri és javitóintézeteinek korább,au kikülönített rész-
l€geinek, amelyek a hadsereg- és fronthadtáp szétbontakoztatoit manóVe-
rező erői é§ e§zközei lehetősegeinek fetrhasználásával lehetővé teszik a
hadtápbiztosítás területi elv szerinti rondszerének újabb irányokba való
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erősités€t, efedménye§en biáosítva anyagi vonaükozásban a csapa,tokmegadott terepszaka§zokra való kijutását ts megőrizve azoknak főeróitaz eltrentiimadásba vaió átmenethez, hogy helyre Üa:"r. 
-arrlt"^ 

az elvesz-tett helyzetet.
A közlekedési utak életképessége _ az egész hadtápbiáositá§i rend-

i^":: :_"]l,á"d.icálak . 
és. a csapatc§oportosításák 

""o., 
kip*"ág"ir,et 

"a-]oga, hogy a továbbiakban vissza tuják verni és meg tud,;ák §enmisíteniaz e]lenséget.
Ha megvizsgáljuk akármelyik, különösen azonban a nyugati és dél-nyugati 

_had§zíntér földrajzát, nyilvánvalóvá vaiik, hogy "a'trözlekedés
megszakításának szempontjából a nagy Vizi és hegyi"" terepszakaszok
i1"_1.:"::1n*ó,"5 ,1" :lF:.:s egyetlen tömege§ csapási 3-10 napla meg-DenrthatJa a közlekedést és a rakományok száilítását. Front esetébenpéldáut_a szállítá§nak csak egy napi kieiése -i"t"!y iO-."u. tonna lő_szer és 10-20 ezer tonna üzemanyag (ami egyenlő zo'-lo napi hadosztály
§zük§églette]) szállításkiesést j eient.

_A Jóbb vízi és hegyi terepszakaszokon, többek között a szovjet és azeurópai vasútvonala.k csatlakozásainál a vasúti, közúti. más helyreáuitó
és karbantartó szervek erőivel ideiglenes átrakókörletekei, a front sáv-jaiban 

- vasúti és közúti iíányokat, harántutakat kell szervezni. tábori
csőve?etékeket ke1l lerakni, átalakítá§ után fe1 kell használni ;;U;;;je]legii gáz- és kőolajtermék-vezetékeket. Szé]eskörűen fel ke]l használ-ni a légi szállítási ágazatot a készletek kidobására, többek kázött a tar-tály-helikopteIeket a harcjármúvek menetútvonaiakon való utántölté-
sére, fel ke1l használni a tartályhajókat és a hajókat a rakÁányok víziutakon történő szállítására.

_ Korszerú viszonyok között mind nagyobb szerepre te§z szert a had-műveletek - első orvosi segélynyújiá§ ide;et maxilnatisan csökkentő
egészségügyi biztosítása,

,_.. Bizonyított tény, hogy ha az első orvosi segélynyúj,tá§ 2-5 órán be-lü nem történik neg, úgy ez halálos kimeneteÜez, 
"og"ő 

.*"" a sérüés§úlyosságának fokozódásához vezet. Más szóvat, amipi a majy rronveaOHáború tapasztalalta szerint a peremvonalban a sebes,]tek elJienet meg-
911:á.:,1 T,,1d::"kelött, elsösegélyre Volt szükség, addig jelenleg hogy aseDesultek eletet megvédjii}<, azokat időben el kell juttatni gyógyintézetbe.

Az utánszállítás idejének csökkentéséhez új kiürító eszközökre, kor-§"€rű orvosi sególynyújtó eszközókre, többprofilú egészségügyi közép_káderekre van szükség.
Minden proibléma azonban még akkof sem oldódik meg, ha a sebe_§ülteket m€gfelelő egészségügyi intézetekbe is szállítják. Í sebesültek

osztály.azása pl. bonyolulttá válik és nemcsak beerkézésüknek kezdetiidőszakába,n, hanem a szakosított szakorvosi segélynnijtáJ k;vetóen i§.T',7 azzai áll f(apesolatban, hogy a kombinii]t séiülesek 
"fokozni 

fogják asérüések súlyosságát. Ezért magasan képzett középkáderekre, úfiiag-nosztikai és gyógyitó eszközökre van szükúg.
.. . 

Következésképpen, a csapatok egész§égügyi biztosítás,ínak funkcio-nálásában meghatározott momentr.mot tepJz -a nagykapa;iia.U gvoevitO-kiürító bázis megléte. A bázis felépitésené1 atuói feu i.ii"á"r"i, t ogv 
",
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egészségügyi erőket és eszkiizöket maximáli§an közelíteni kell a letret-
sége§ legnagyobb egészségügyi veszteség körletéhez, rninimálisra kell
csökkenteni az egészségügyi kiiirítési szakaszok számát a harcmező és
azo\ gyógyil\tézet közötti utakon, amelyben a gyógykezelé§ befejeződik,
széleskörűen kel1 alkalmazni az egészségügyi erőkkel és eszközökkel való,
az erókiíejtés legnagyobb veszteség keletkezésének irányában való össz-
ponto§ítását biztosító manóverezést a harctevékenység íolyamán.

Az utóbbi időben éppen ezen rendszabályok terve tartaimazza a se-
besültek hátraszállításának és miné1 előbbi segélyben való részesíitésének
kérdéseit, felhasználva az egészségügyi zászlóaljak és századok 1ehető-
ségeit a csapattagozatban. Keres k annak lehetőségét, miképpen lehetne
az egészségügyi szolgálatot légimozgékonyságúvá tenni a már 1egújabb
kiürítő eszközökkel történó felszerelése útján, mive1 napjainkban egy-
szerúen megengedhetetlen a sebesültek és betegek hagyományos szállító
eszközökön való szállításáról beszé],ni.

Az őtzés és védelem, mint a bizto§ításnak egyik legfontosebb ága-
zata, napjainkban harci jelentőségre tesz §zert nemcsak a csapatok, ha-
nem a hadiáp vonatkozásában is.

Ennek oka a valószínű ellenség tevékenységének új jeliege, arnely
légi- és földi hadmúveletet tervez vívni azzal, hogy főcsapásokat mérjen
a má§odik lépcsőkre, a tartaiékokra, a hadtáp dezorganizálásának cél-
jábóL

Korszerú viszonyok közótit nem leh€t Jigyelrnen kívüi hagyni a csa-
patok tömegpusztíió feg},verek elleni védelrnének sajátosságait, emlékezve
arra, hogy az a,tomenergia §zerves részévé vált az emberiség életének.
Az atomenergia több országban fonrtos szerepet k€zd já|tszani a tervek
szeÁr|t az ezredíordulóra az atomreaktofok száma 2-3-szorosára nó.

Befejezésiit szeretném hangsúlyozni, hogy a háború kezdeti időszaka
védelmi hadmúvetetei hadtápbiztosításával kapcsotratos rendszabályok ha-
tékanyságának fokozásakor nem szabad csak a felvetett problérnák rneg-
o1dá§ára szorítkozni. A közös hadmúveletek hadtápbiztosítása elmélete
és gyakor]ata teljes problémaköre megoldásának aktualitása sziikségessé
teszi azt, hogy a szöve,tséges hadseregek hadtápszervei azokat továbbra is
sokoldalrian tanulmányozzá&( a csapatok és törzsek harc- és szakkikép-
zése folyamán.
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