
Az ellenség ~ömegpusztító fegyverei várható alkalmazásának 
· néhány kérdése - különös tekintettel az atomfegyverek 

gyújtó hatására - a tábori hadtáp csapatainál 
és intézeteinél 

Szakács Gusztáv százados 

A nagy mennyiségű tömegpusztító fegyverek és célbajuttató eszközök 
megléte már az állandó készenlét idöszakában törvényszerűen vetik fel, 
hogy számitásbá vegyük az ellenség legvalószínűbb lehetőségeit ezen esz
közök alkalmazására. Köztudott, hogy a fegyveres küzdelemben alkal
mazható, vagy alkalmazásra kerülő tömegpusztító fegyvereket politikai 
koncepciók határozzák meg. Az utóbbi időben több publikáció jelent és 
jelenik meg a háború hagyományos fegyverekkel való megindításának 
lehetőségéről, azonban a hadműveletek folyamán a célok elérését a tö
megpusztító eszközök tömeges bevetésével kívánják elérni. Jelen cikkem
.ben arra a helyzetre alapozok, amikor a háború a tömegpuszt5tó esz
közök tömeges bevetésével kezdődik. 

Atomfegyver várható alkalmazása 

Ilyen körülmények között a tábori hadtáp alakulatai és intézetei -
a harckészültségbe helyezésük rövid és hosszabb készenléti idejének 
megfelelően - megalakulási körletükben végzik mozgósítási feladataikat. 
A vezetés nagy energiát fordít az „M" feladatok végrehajtására. Ebből 
adódóan az alakulatok és intézetek jobban sebezhetők és béníthatók az 
ellenség tömegpusztító fegyverek által kezdetben hadászati-hadműveleti 
rakétákkal, később a légierő csapásaival az egész tábori hadtáp működési 
területén. A várhatóan alkalmazható atomfegyverek hatóenergiája 40 ki
lotonnától 1 megatonnáig terjedhet, a megsemmisítendő objektum jelle
gétől függően földi és légi robbantással. Légi robbantással nagyobb vesz
teséget képes létrehozni a megalakulási körletekben szilárd építménnyel 
nem rendelkező objektumokban levő személyi állománynál. 

Föld alatti építményeknél (üzemanyag-, lőszer-, egyéb raktárak) a 
földi robbantás okozhat nagyobb veszteséget. Földi atomrobbanás esetén 
nagykiterjedésű sugárszennyezett területek keletkeznek, melyek nagy
mértékben gátolják a hadtápalakulatok, -intézetek manőverét, az elvo-
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nuló szárazföldi csapatok tervezett anyagellátását, az egészségügyi gyógy
kezelést és ellátást. 

A tábori hadtáp területén zömmel földi, nagy hatóenergiájű rob
bontással számolhatunk. A hatóenergia 130-350 KT vagy több lehet. 
Földi robbantásoknál feltétlenül számolnunk kell az elvonuló szárazföldi 
<:Sapatokra és a szomszédos CSSZSZK-ra mért néhány földi robbanás su
gárszennyezett zónái hatásaival is. A földi robbanások következtében né
hány órán belül a robbanás után sugárszennyezetté válhat a Dunántúl 
500/o-a, vagy több, a Duna-Tisza köze 35-40°/o-a, vagy több. Az adatok 
szemléltetésére megemlítem, hogy 1 db 100 KT földi robbanás 50 km/ó 
szélsebességet feltételezve 3 óra múlva több mint egyezer km2 sugár
szennyezett területet képes létrehozni, 150 km hosszúságban és 14 km 
szélességben. Az uralkodó szélirányt figyelembe véve északnyugat-dél
kelet irányű zónasávok keletkeznek, amelyek egymás átfedésével még 
veszélyesebbé válhatnak. 

A tömeges atomcsapások várhatóan megváltoztatják a légmozgást, 
a felső légköri közepes szél irányát, ezért plusz-mínusz 20"-os eltéréssel 
számolva, a várhatóan veszélyeztetett terület nagysága többszörösére nö
vekedhet. Ez 'azt jelenti, hogy az előző hatóértéket figyelembe véve a 
felhőnyomon 

50 km távolságra, oldalirányban 
100 km távolságra, oldalirányban 
150 km távolságra, oldalirányban 

elhelyezhető objektumot is veszélyeztethet. 

+15 km-re, 
+35 km-re, 
+50 km.re 

Összességében a TEB-et 1-2, a TMB-t 3~4, a KB-okai 1-2, a 
lekedési magasabbegységeket 2-3 különböző atomcsapás érheti. 

Az atomfegyverek gyújtó hatása 

köz-

A légi és földi atomrobbanáskor a fény- és hősugárzás hatására nagy
kiterjedésű tüzek, illetve tűzkörletek keletkeznek. A tűzkörletek nagy
sága a hatóenergiától, a robbantási módtól, a csapást szenvedett objek
tum minőségétől függ, mely a talajmenti szél irányában a szél sebességé
től függően terjed. Az első tömeges atomcsapás időszakában mintegy 65-
70 db tűzgóccal számolunk országos viszonylatban, mely 30-35 lakott 
helység és ugyanannyi katonai objektum felgyújtását eredményezi. A tűz
körletek nagysága 100-200 KT átlag hatóenergiára számolva 10 000-
12 OOO km2 lehet. Ebből a hadműveleti hadtápnál 10-15, a hadászati 
hadtápnál 7-10 tűzgóccal számolva az előbbinél 1300-2000 km', az 
utóbbinál 800-1300 km2, összességében 2100-3300 km2 tűzkörletnek 
felel meg. A tűzkörletek az atomcsapásokat követően 30 perc múlva 
önálló, 2-4 óra múlva tömegtüzek, majd 6-8 óra múlva -területtüzek 
keletkeznek. A tüzek a talajmenti szél sebessége és iránya függvényében 
terjednek tovább. Az atomfegyver okozta erdőtüzek terjedési sebessége 
hozzávetőlegesen a következő: 
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- fenyőerdőben a szélsebesség: 
4/5-szöröse, nyáron, 
2/3-szorosa, ősszel, 
1/3--szorosa, télen; 



- lomblevelű erdőben a szélsebesség: 
1/2-szerese, nyáron, 
1/3-szorosa, ősszel, 
1/4-szerese, télen. 

Az előbbiek illusztrálására 25 km/ó szélsebességet alapul véve az ér
tékek rendre: 

- fenyőerdőben 20 km/ó nyáron, 15 km/ó ősszel, 8 km/ó télen, 
- lomblevelű erdőben 13 km/ó nyáron, 8 km/ó ősszel és 6 km/ó télen. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy 4--6 órán belül leéghet a 
TEB, TMB, a KB-ok 30-60"/o-a, és 2-3 közlekedési csomópont. 

Vegyifegyverek várható alkalmazása 

Hadászati-hadműveleti rakétákkal a legkorszerűbb mérgező harc
anyagok, a csapásmérő légierő részéról az előbbiek mellett a klasszikus 
maradó, mérgező harcanyag (mustár) és néhány növényzetpusztító vegy
szer, valamint a csapásmérő légierő által alkalmazható elsősorban a NA
PALM töltetű gyújtóeszközök alkalmazásával számolhatunk. 

A vegyifegyverek közül irányunkban a mérgező harcanyagok hadá-
szati méretű felhasználása az alábbi területeken várh!ltó: 

- ki- és berakodási csomópontokon, 
- vezetési pontokon, 
- hadtápobjektumokon tevékenykedő élőerő megsemmisítése cél-

jából. 

A mérgező harcanyagokat célbajuttató eszközök szállítási kapacitása 
a következő: 

TITAN kb. 13 tonna, 
MINUTEMAN kb. 1 tonna. 
POLARIS kb. 4--5 mázsa, 
PERSHING kb. 1-2 mázsa, 
CSAPASMÉRŐ LÉGIERŐ kb. 1-2 mázsa, bombafelfüggesztéstöl 

függően 1 db PERSHING rakéta VX mérgező harcanyaggal 90 hektárt, 
szarinnal 150 hektárt képes közvetlenül szennyezni. A hadászati rakéták 
a szállítható kapacitásuk arányában ehhez viszonyíthatók. 

Két-három hadműveleti (hadászati) rakéta vegyirobbanófejjel, ugyan
ennyi vadászbombázóraj egyszeri bevetéssel 25-50 km2 nagyságű terü
letet szennyezhet közvetlenül a tábori hadtápnál, melynek nagysága a 
levegő függőleges stabilitásától, a szélirány változásától függően 3-5-
szörös is lehet. A csapásterületen a veszteség 8-12°/o, a védetmi rend
szabályok elhanyagolása esetén 500/o, vagy több is lehet. 

Az ellenség várható diverziós tevékenysége 

Az alkalmazható szabotázs-mérgek skálája igen széles, melyek lap
pangási idő nélkül fejtik ki hatásukat. 

Az alkalmazás várható területei: 
- mozgósítási körletek ellátópontjainak szennyezése. 
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- tábori hadtáp raktáraiball elh"eIYeZett, géJ)kócsiban, vasúti vago
nokban, uszályokban szállított élelmiszerek szennyezése, melyek szállítása 
nyíltan, ömlesztve vagy zsákokban történik, 

- ivóvízkészletek, természetes vagy mesterségés víztárolók, ciszter
n4k, vízgyűjtőmedencék, kutak, -vfaszállító gépkocsik szennyezése, 

- friss élelmiszerkészletek szennyezése, 
~ tábori katonai étkezdék víz- és élelmiszerkészleteinek szennyezése. , . 

Gyújtóeszközök várható alka~~a;ása 

A csapásméró légierő 3-6 vbo. raját i!lapul véve 2-2 db gyújtó
bomba vagy gyújtótartály felfüggesztésével számolva 24-48 db vagy 
több 1600-2000 m 2 területű tüzgócot képes létrehozni, melyek ·8-15 
percig égnek. A gyújtó hatással számolva azonban a tüzkörlet többszörö
sérl növekedhet, amely a szél irányában terjed. Célobjektumai a TEB 
és TMB raktárai, veietési pontjai, a szálfítóalegYségek körletei és menet
oszlopai, ,a THVP, a közlekedési magasabbegységek vezetési pontjai és a 
tábori javítóüzemek. · 

A biológiai fegyverek várható alkalmazása 

Az ellenség a biológiai fegyvereit hadsz!nterünk jellegének megfe
lelően tervezi a}kalmazni. Az ágensek kiválasztásánál elsődlegesen azok 
jönnek számításba, mely ellen a személyi állományunk sem természetes, 
sem mesterséges immunitással nem rendelkezik. Ilyen ágensek:· venezuelai 
lóagyvelő- és gerincvelö-gyulladás, Rocky-Mountain láz és a tularémia 
egyes törzsei. A felsoroltakon kivül ,számolhatunk még nagy fertőző~pes
ségü, nem vagy alig gyógyítható ágensekkel ís. Ilyenek: pestis, anthrax és 
kolera. 

A különbözó kórokozók alkalmazásának célja: 
- halálos vagy harcképtelenséget okozó betegség előidézése az éló-

erőnél, 
- legyengíteni vagy m-egfertőzni a hasznos állatokat, 
- tönk~etenni a kultúrnövényeket. 
Az ellenség lehetőségeit figyelembe véve . hadműveleti rakétával 

(PERSHING) és diverzió útján alkalmazhatja a tábori hadtáp működési 
területén az alábbi célobjektumok ellen: 

- mozgósítási körletek és azok ellátópontjainál, 
- THVP és bázisfőnökségek vezetési pontjainál, 
- tábori kórházbázisoknál és kórházbázis részlegeknél, 
- tábori vágóhidaknál, 
- vízellátóhelyekn:él, víztárolóknál és ciszternáknál, 
- TEB és TMB területén, 
- tábori konyháknál, 
- hadiüzemek konyháinál, 
- vasúti csomópontokon, ki- és berakóállomásokon, 
- olajtelepeken stb. 
A várható veszélyt növeli, hogy még a fegyveres küzdelem kirob

banása előtt számolhatunk alkalmazásukkal. A célobjektumai pedig kizá-
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rólag a hadműveleti mélységben helyezkednek el, ahol a tábori hadtáp 
is működik. 

Egy diverzáns botulotoxinból 25-30 dkg-mal tízszeresen biztonságos 
fertőzést képes létrehozni ivóvíznél, a tábori hadtápnál. 

Egy PERHSING-rakéta biológiai robbanófejjel 760 km távolságra 
3-4 kg különféle ágenst (antrax, rift-völgyi láz, tularémia) juttathat 
célobjektumához, mely 100-150 km2 terület (TEB vagy TEBR) bizton
ságos fertőzéséhez elegendő. 

Az ellenség lehetőségeinek taglalásával a tábori hadtápnál cs"k a 
problémát igyekeztem felvetni. A tömegpusztító fegyverek széles ská
lájának csak egy-egy változatát, lehe<tőségét elemeztem. A harc és had
művelet gyors és éles változásai, melyet a tömegpusztító fegyverek nagy 
száma és alkalmazásuk többvariációs változata idéz elő a tábori hadtáp
nál is konkrét vetülettel rendelkeznek. Az előbbiek törvényszerűen vetik 
fel a tábori hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelme szükségszerű
ségének, lehetőségeinek elemzését e vonatkozásban, valamint a bázis
főnökségek vonatkozásában is. Az atomfegyver és a gyújtóeszközök gyúj
tóhatását ezért célszerű különösen figyelembe venni, mert--,a tábori had
tápnál igen sok gyúlékony anyag van tárolva, melyek csak százalékos 
mértékben (TEB-nél), vagy egyáltalán nem mozgékonyak (TMB). Az ál7 

talában szóbajöhető lehetősége'! minden esetben konkrétan az objektum 
jellegének megfelelően kell majd értékelni és a szükséges intézkedéseket 
kiadni. 
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