Az ellenség nagy pontosságú íelderítö-csapásmérő
tűzkomplexumai alkalmazásának hatása
a hadtápszervezetek élet-, működó- és
teljesítőképességére
trlun.ry Jj:sLJ itlt.tg

Az USA és NATO bagyományos fegyverek és fegyverrendszerek új gcnerációjának kiíejlcsztésérc irányuló intenziv tórekvése szorosen kapcsolódik a hadliszati-hadműveleti és harcászeti nézeteibeo jelentkezó tendenciákhoz, melyoek célja az USA,,légiÍöldi hadműveletek" és a

NATO

"FoFA'

elképzelésck létjogosultságának igazo!ísa.

Az Eq"liilt Álldln,A politihai a harnai t'elsútzttí.weA új hdnui lahtrílQa a.,,légr
Íöldi hadmúvcletck" szerint a NATO-nak képesnek kell lenni - az elózó doktrinális
elgondolástól eltórócn - atomeszközök nlkalmazást nélkúlis a részben kilejlesztett és
részben fejlesztés rlatt álló oarry pontosságú fegyverrendszcrck

alka]mazásával, hosszabb

ideig tartó háboruban stratégiai célját elérni VSZ eróit mcgsemmisitcni,

Természetesen ez az el.gondolís nem jelenti l nukleáris legyverek alkalmazásáról
való lcmondást, mivcl a NATO továbbra is a nuklcáris ícgyvcrckrc alapozzl
"clrettcn,
té§' politikáiít, azonblo a kószcnlétben tartott atomfegyvereker csak akkor :tlkelmazza,
ha a támrdás fcltételei hlgyomrinyos lcgyverekkei ncm biztosith.tók.

Az úi adatícldolgozó, feldcritó rcndszerck, szároylrsrakéták, lézerirllnyítísú,nagy
pontossfuú lövedék:k, bombák és rakéták felderitó és csapásméró rcndszerbe intcgrá,
lása eredményeként - NATO-szakértók véleményeszerint - elérbetó a hagyomínyos
fcgyverek alkalmuís,ivrl rz cllcnséges második lépcsók és tartdékok tömeéics ütközctbe vetésénck megrkrdályozísr. Ezt igrzolja l NATO,tagországok tenácskozásirn
mcgjelent
amcly az angol ,.íollow-on íorccs etttck" (l mélységi erók clleni
"FOFr\ltcrv,
támadás) szlvak kezdóbctűivcl jelölt tcrv megncvezisérc szolgíl.

A FOFAtcrl

lénycgc a fcltételezctt ellenség lrítországánlk, második lépcsóinck,

rartalékairrak és utánpótlási vonaldnak, szcrveinek, hldiüzcmcinck, feltótclczcn rlktl'rrb:izislinrk olyrn mcgtím:rdisr, mc3scmmisitós<,. ,rmcly mt tlk:J.ilyozz;t ,t hlJ.tsz.lti

kczJcminyezós mcgr;grd.isit. vrgy clért kczdcti sikcrck kinrólyítését,továbbícjlcsztését.

kiárt

A

nyugati proplganda szcrint csuplin védclmi htdmúvclcrckrc értcndó, de ncm

annak lchetósége, lrogy l FOFA clgondolás itazi célja l VSZ fcgyveres crók harlművclcti csoportositílsiira mért csapá§okkJ megtcremtcni a f'cltétclckct l NATO-erók
szátnára l, támadó hadművcletek megvivásíhoz.
4J

Ezt a célt szolgáJja a h4gyományos feglr,erek és fegyverreodszerek újgenerációinak
kifejlesztése és lecserélése a 80-as években, amely fegyverzet és felszerclés 80-8r0ó-ít

érinti.

A rendszerbeállitásra keóló új csapásméró komplexumok lehctóvé teszik az ellcnség túzzel való pusztítása tervezési idejének csökkenését, növelik a pusztitis hatásossá-

8át és taláati valószínúségét,lehetóvé teszik jelfogás és megsemmisítés közötti

idó

minimálisra csökkenését, biztositják a mqas fokú rádióelcktronikei vótlcttséget, programozhatóságot és mozgékonysígot.

Az új hadíszatihadmúveleti és harc/rszati oézctekbcn bekövctkczctt változisok,
valamint napjaink gyorsütemú Öűszaki-tcchnikai íejlódése kövctkcztúbcn megjclent ós
megjelenó új feldedtó-csapásméró rűzkomplexumok megvíltozott pusztitó hatistényezói megkövetelik a hadtáp és a hlduípbiztositás rendszcrére vrrló harásáo* fokozottabb, mélyrehatóbb vizsgálatlit,
Ezen belül olyan kérdések vizsgálatít, mint:

'-

milyen rendszerbe állított és rendszerbe kerüló íelderitő-csapásméró komplexu-

-

ezen eszközök

mokkal rendelkeznek a számbavelretó ellensóges erók;
müyen alkalmazási elvek szerint kerülnek íelhasználásra;
melyek az ellenűk folytatott harc és védelem alapvetó rendszabályai;
hogyan valósítható meg a hadúptörzsek, hadtápalegységck, -egységek, -magasabbegységek ezirányú felkészítése,kiképzése;
- milyen leheséges megoldások léteznek a hadtápszervezetek, Ésobjektumok
élet-, múködó- és teljesítóképességénekmegóvásira, veszteségek minimalizálására?

Az

elhuégnél reldszu,be

hú. ilhtw a kazeljaúhu ruulszerbe heriilí

feldeild-ckl\á.1,1llő hanphxaloÉ alkalnttzisánah rllri,
fmtosabb battísalatai

PLSS (Precisian LOQtian and Strihr Sytem)
Oslágli Hilnegbatároző it Cvpósnhő Rucl.zu

Nap pa

Biztosítja a hircérintkezés vonalától4r0-r00 km mélységig És!00-600 km szélességig terjedó ellenséges célok felderitését és azonnali mcgsemmisítését.Rendeltetése
elsósorban az elektromágneses energiát kisugárzó célok ellenséges tégvédelmirádiólokátor állomások felderítése, megsemmisitése, ellenséges rádiótechnikai eszközók azonosítása.

A PLSS rendszer a rádiólokációs és fényképezó íeldcrítésalapján ncmcsak az elektromágneses energiát kisug:írzó, hrnem elektromágneses energiát ki ncm sugárzó objck-

tumokat is felderít, pl.; közlekedési csomópontok, r,rktirak, ÖPK-bln levó élócrók,
hidak, repúlóterek, ki- és átrakóáIlomások, rakéta- és harckocsicsapltok, vezetési pontok.
Cólmeghatározó képessóge lr-30 métercs pontosságíl- A feldcritósi adatok átfutásának ideje 3-5 p€rc. Csilpá§ kivíltásának ideje: 1-2 pcrc.

Á feldcrítést és a csapásméró eszközök célravezetését;rz ellenség légvédelmieszkózeinek hatótávolságán kívül bármilyen napszakban és idójárási viszonyok közótt, valamint intenzív rádióelektronikai zavarás körülményei közótt is képes végrehajtani.
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Hnltlzi i.r c.tlt !lű,vtn:ní rszlii:ti:
l. Küliinböző típusúícpülógópck (TOtlr-,-ADO, !'-1r, F-ló, F-4, A-l0,
Alphl Jer, B-lB).

F- I l1.

Alkdlnd:lsantl k:

- rlrdióbkátor cllcni lcvegó-íóld rikétáktlt (SHRIKE, STÁNDl\RD .\Iü\í,
Hi\Iö,í);
- más cólok ellmi levcgó-tólcl rlkéliktt (\íÁVERICK-I], D, TONíAHAWK);
- vezérclt bombáklt (Gl]U-l) vl], GIJU-s, HoBos §tb.);
- N{\V-1 Gcpülógópfedélzeri aknlrszóró rcn,.lszcr) különbözó ló5zcíeit (KB-44,
t!ílFF, MUSA, MUSP^, STABO. ASW);
-

aknatclepító bcrcndezéscket (GATOR),

2. Közepes hatótávolságú rakótakomplexumok (P-lt], P-2),
Alkalnazhanlah:

-

kazettís rakétaíejeket (íedezékebnés nyiltan levó élócró, páncélos célok, repüló-

tér romboló).

j. Földi

és légiindít,ásúrobotrepülógépek.

Alkaltlnzbanah: hagyományos kazettás.
4. Hadműveletiharcászati rakétakomplexumok (P-1, Lxnce).
AlhalnazbanaL: kazettis fejrésszel felszerelt rakétákrt (T-ZZ),
5. Páncélelhárító helikopterek (AH-64, AH-1, Bo-10)P).
tipusú irányítharó páncéltöró rakétákat (HDT,

AlhalnazbatnlÉ: küIönbözó

TOl7,

-

Hellfire);
aknatelepító berendezéseket

(suY-lyA, V§MD, VOLCANO).

ó. Fóldi célokra nizeló légvédelmirakéták (L\TRIOT, HÁ\üK).
: kazettás fejrésszel íelszerelt rakétíkat (T-tó).
7. Különbözó
típusúsorozatvetók (I,íLRS, N{i\RS, LARS-2, FIROS-ó,

AlkalnazbatttaL

FlRos-25).

- kazettás íejrésszel felszerelt rakétikat (M-77, AT-1, AT-2, AP}í);
harckocsi aknákat tartalmazó rakétákat (SLU-NíINE).

-r\lkalnazhanaA:

-

8. Tábori tüzérségi lövegek
A!tralwtzbatruh:

-

O

(Ní 109 AjG, SP-7O, FH-70, Ní-l10 A).

kazettits tüzér§égi 8ránátokat (Bomblet,

ADA}í, RAÓtvíS, IRANí, SADARNí)i

lézervezérlésűgránátokat (Cooperhead).

nrrr r.nUrr"r

egyidcjúIeg kúpes

.u.._

Megscmmisítő eszközök

l'

csrpáJméró eszköz automatikus célravczetó-

közcpcs szórása rakétík esctón 9 m,

és bombák esetón 2r-)0 m,
Az európai hadszíotéren:r tervezett

"lcvegó-föld'

rakórik

tclcpítendó rcndszcrból hármat l988-ig tclcpítenek, amelyekból számunkra az NSZK-ban
'
és Olaszországban tclepítósrc kcrülók
bírnak íokozott jelentóséggcl. Ezeknek a rcndszercknek már bókében birtositaniuk kell
a VSZ fegyvcres erói csoportosításival, elórevonáslrval és a légvéclelmi csapatok llarckészültségével kapcsolatos folyamatos ellcnörzést, különöscn NDK., Lengyelország,
Cselrszlovákia és lví4gyarország egész területén,

SOTI\S

ru,t*t

Az USA hclikoptcrícdélzeti rádiólokációs íclclerító rcndszcrc, a szárlzíiildi cslpatok hlclosztályszintú lrarcírszlti fclclcritó eszkóze. Rendclretésc, közvctlcn blrrcórintkczóscn kívüli légtérból l harcérintkezés von ától t,]0 km mélysó.{,lig. ],) km íl filctti scbcssigű íöIdi és kis mlgrsságbln rcpüló légi célok fil<lerítósc, l<hrok filclolgozásl, tovirbbitiul hlrcliszeti szintű vezetési lópcsók rószérc, Rendszcrlrc ílllit'rslira a 80,1s évek mlisodik felében kcrül
TACF|RE ru

sor.

.r:tr

- tábori tüzérségi automatizált tűzvezetó rco,1szer, Rcndeltctése a cólokról szerzett
informírciók gyors fcldolgozása és eljuttatisa a tűzszakrszokhoz, valaminr a céloknak rt

tüzó!ütcgck közótti elosztása.
A rendszcrt a tüzértűzvezetó központhoz kapcsolt mobiI számitógóp, tüzérségeknél levő adatmegjelenítók, átjlitszóberendezés és telexgép képezi, amelyek a hadtest
,alcgysógck vezeté§i pontharcálláspont tüzórrészlegétól kczdódóen a tiizéregységek és
iain, túzvezetó központjaiban vannak ellrelyezve.
A rűzvezetó rendszer a célokról szerzett információkat rendkívül gyorsln dolgozza

íel, növeli a tűzcsapí§ pontosságát, lcrövidíti a tűzkiválasztáshoz szükségcs eót. A
figyeló tűzigényeinék bejelentésétől az üteg képcroyőjén megjelenó tűzparancsig ó,3
másodperc szükséges,

FIRE FINDER reruüzu

A

hadosztályoknál alkalmazott az ellenség aknavctói, tüzérségilövegei és "íóldfóld" tipusú rakétakilövói helyónek meghatározására és a saját tíbori tüzérség tüzénck
helyesbitésére szolgáló rendszer. Csatlrkoztadutó a TACFIR rendszcrbc.

ARGUS rcnlszcr

A

nyugatnémet lradosztály tüzórség szervezetszerű eszkóze. Rendeltetósc légi

rádiólokíciós és rádiótechnikai felderítés végrehejtása.
Kettó felderitó eszközökkcl felszerclt Do 34K KIEBITZ típusúrögzítctt hclyzerű piló,

tanélkúlihelikopterből (az önjá,ró vezórló állomással); egy önjirró órtékeló állomlisból és
két kiegészító gépkocsiból á,ll.
Felderítésitivolság élóerók esetében ]0 km, harcjírművck esctóbcn 7' km.
N{érési pontosságr tívolságban

i

l00

m.

Minimális célscbesség0,' m/mp.

A rádiólokiciós ós rícliótechnikai íelderitésvégrchajtiisa r peremvonaltól ó-10 knl
mélysógben ós )00 m mlgoságban lcbcgó pilótanólküli lrclikoptcr fcdélzctóról tórténik.
cllenség területén. A
álomáshoz.

i

rcndszet 8-10 km-cs mélységbcn való tclepitését az
íelderitési adatoklt folyamatosan kribelen tovirbbitj:ik az értékcló

KüIönlcges csctckbcn tervezik

Bá,rmely napszakban és idójárási viszonyok közótt alkalmizlrató. Nlgyon mozgékony, nehczcn fcldcrithetó. Rirdióclcktronikai zavarás ellcn védctt. Tclcpités utáo 8-20
perc múlva már képes fcldcriteni.
16

A jövóbcn tervczik r renrlszcr integríl,'§át t nyulaitnémet szírazíöIdi csirpatok
TNÁD f'clclerító rendszcrébc, valamint l pilóta nélküli hclikoptcrnek televíziós és infravörös

felderító eszközökkel

TRlr\D

A

vnló [elszcrclését.

rc1 .1:u,

nytrgLtnómct sz:irlzföldi

ARGUS

cslpatok közeljövóben

ren<lszcrbc

kcriiló fclderító

r\RGL]S tI. f-eldcriró komplcxumból, pilótt nélküli rcpülócszközökból
(CL-39 és CL-2S9), RAT^C/PASlT önjáró rádiólokátorból ós
KZO-célmeghatírrozó mini repülóeszközból. A CL-89 tipusú pilótl nélküli repülóeszköz az ellenség elsólópcsós hadosztrilyok harcterületének íelderítését,- előrc beprograrendszere, Összetevótlik

vagy

mozott útvonalon rcpülve az elleoség terüIetc felett fényképezve, vagy infravörós kame-

ríval k,utawa - hajtja végrc. A céltcrület felett átrepülve

a loldi órtékeló központ néhíny
másodperecen belül filmre ri€ziti r repülőeszköz letapogató berendezésének információit. Ha,tótávolsága egyenes repülés esetén 1!0 km, hurok repúlésesetén ó0 km. Fényképezhetó úwonal hossza 25 km. A CL-289 tipusú pilóta nélkúlirepülóeszkóznél korszerűsítésrévénhurokrepülésbcn is 120 km-cs behatolási mélysóget tud elérni, valamint
az újrafelkészítéséhez
is jclentósen kevesebb idö kell, mint a CL-89 típusnak. A CL-289
hadtesteknél kerül rendszere§ítésre az ellenséges elsólépcsó seregtestck mélységéigtörténó felderítések végrehajtásának céliából. RATAC/RASIT típusúönjáró rídióIokátor
az ellenség mélységébenlevó mozgó célok és kis magasságú repülóeszközök
felderítésére alka]mas. Elóeró esetébcn I0 km, jámrú esetében 20 krn mélységig. A nyugatnémet
haderó csapatainál az M-ll]-as PSZH-ba van beépiwe. KZO mini repülóeszkóz egy
adott területen elhelyezkedő cél (célok) pontos helyének meghatározására, bemérésére,
ellenórzésére szolgál. Behatolási mélysége a csöves és §orozatv€tó
tüzérség legnagyobb

lóúvolságig tajed.
RENIBAS ntúzer

Az Európában állomásozó USA hadosztátyoknáLl és dandároknál került rendszeresitésre. Rendeltetésc az ellenség 80-100 km-es mélységébena megkózelítési utrk mentén előre elhelyezett érzékelók, átjátszók fellraszná,lásával az ólóeró és mozgó harci-techoikai eszközök felderitése, megkülönböztetésc, felderitett adatok automatikus lovábbí-

risa után az adatfeldolgozó központban kiértékelése.A rendszer elemei: szeizmikus,
akusztikus énékelók, mágneses énékelók, infravörös énékelők, mechanikus érzékelők,
kódprogramozó, átjítszó átlomások, hordozható adó-vevó készűlékek, központi
vezérló értékeló egység.

-CATRIN' ru sur

.. Az

olasz

Osszetevódik

szírízíöldi csnpltok hatltcstszinni t:ibori ícldcritó ós hir:rdó renJszere,

a,SORAD"

dclmi és értesító, valamint

lr;trcterület és célfclderitt'i, r

"SOTRIN"

"SOATCC"

harcászeti légvé-

intcgúlt hiradrj alrendszerckból.

A SORAD

alrcndszcr íeldedtésiadatokat gyűjt és fcldolgozza 15o km mólységig, amcly összctevódik kis, közepes, és nagytávol§ágú pilóta ní,lküli felderító rcpúlógépekból, tüzéríelderító
rádólokátorokból, lrarcterület felderító lokítorokból, hang{clderító komplexumból,
lézertávméróvel kombinált passziv éjjcllátó készülékból, adrtgyúitó és értékeló közpoolból. A ,,SOATCC" alrcndszer a közepes, kis- és loldközeli magasságban rcpüló

célok Ícldcrírósórc, lógihclyzcr órtékclésórc, hdt. cslpatlégvódclcm, csitp;ltrcpülók vczcrósórc szolgál, r\
alrcndszcr l haclrcst hirldás:in.lk és tr]arlirvitcli itónycinck

"SOTRlN"

kiclir:itósórc sztllgirl.

I\SSULT

DFF,I\

KER rnl,t:rr

USr\-hadtcstcknél került rcnclszcrcsitósrc. Rcodcltctósc :rz cllcns(.g m:lsodik lúpesójcbcn lcv,i h.lrckocsik, r:óllcsrtctc llcqysigek, tlrbori tüzórsi3, ligvó,.lclmi csaparrlk
gyors icldcririsc és puszot.'rsr, Ujripusú hadművcletihlrciszlti eszköz, lmely jcIcntóscn
rncgnövcli a pirncélclhírritis mélysóuót. r\ ren<lszcr 1iLópúl Tl{- l tildcritó repülógópból,
,,.AI}YCS\VS rendszer íöldi célfcldcritó és irányitó állomirsiból, a hldtcsr tirnt-rg;rtö
Ícgyverrendszcróból CS\VS,ból. TR- l repülógép rcchnikai jellcmzői ahpvetóen .uonosak l PLSS rendszernéI mcghetározottakkal, azonbao a fcldcritó loMtora POVE
NíoVER tipusú többcélú oldalfeldcritó lokátor, amely képes a fóldi cétok 200 km mélységig történó megbatároziisára, hat kiválasztott mozgó cél részletes megfigyelésóre, harci-rcchnikai cszkózók tipusának, mennyiségének megállapitrisíra, ílló fóldi céIok és kör
nyezcnik Íelderitésére,csapásméró e§zközök vé8fázis vezérlésére.
Á íöldi célteldedró és irányító íllomás GTACS alkalmas a megkapott adatok azonnali clemzósére, megsemmisitésérekijelölt tűzeszkózök irányitásíra. A célok megsemmisítésérea szcrvezetszc!ú tűzeszközökön
(hadmúveletiharcászati rakétakomplcxumok, hdt. és ho. közveden tiizérsógi eszközök és píncélelháritó helikopterek) kívül a
támogató (harcászatilógicrő páocóltöró eszközökkel felszerelt vadászbombázói és köz"
vedcn tímogató repülógépei, valamiot légvédclmi rakéte) fcgyverck tartoznak. A hordozóeszközök által alkelmazható rakétrik, bombák, aknrszóró berendezések, tüzérségi
gúnátok azonosak a PLSS rendszer hordozóinirl leírtakkd. TR-1 felderitó repúiógóp a
pcrcmvonaltól J0-70 knr méIységbcn ellenségcs lógvódelmi íegyverek lratótávolságío
kivül 18 000-24 000 m magasságban rcTülve 200 km' kórzetbcn lolytat fclderítésr, részlctcs céladrtoket 4 km' körzetból biztosít meximílisan 200 km mélységból. A beérkczctt xdxlokat GTACS rnlrsodperccnként 6 cóltcrülct sebességgel érti-keii_ Amennyibco
a mcgsemmisitósre kivál3szlott célok 90 km-en belül helyezkednck cI, akkor azok átadísra keólnck a tibori tüzérség automatizirlt tűzvezctóá rendszcrénck (TACFIRE), A
]0-10O km-cs mélységbenlevó célokat a Lance,k rekét&omplexum T-22 típusú rakétái semmisítik meg. Amennyiben egyik eszközzel sem semmisíthetó mc8 hatékonyan,
úgy a pincélelhídró helikopterck, vagy harcászati lagicrő repülógépei kerülnck alkalmazásra. Egy szirzad mérctű ellcnséges célra cgy T-16 vegy T-22 kazcttís rakétát indítan]k,
emclynck célkörlcrbe vczérIéséta ícldcrítő repülógép végzi, majd r résztóltctck aktiv
önvczórlésscl jutnrrk célbl. A T-22 ripusú rakétákit alkalmizó rxkétxkomplexumok a
percmvoneltól ]0-50 km úvolságbl lrcIyezkednek el, A pírncélos cólok mcgscmmisilasórc 1-1 db SKEET típusú(robbanófijben 83 db páncéltöró grirnít) kucttás robblntit'cjckct, vagy TGSNI típusúrobbanófcjeket (robbanófejben 9- l6 kis fakót.) Irrznílnltk
I(1-12 lrrrckocsilrül :]Lló szd. mcl'is,_ mm isitcsúrc.

F,lG V4LD IltEt\SLL ru .t:u,- rádióelcktronikli fclderitő zrvaró és túzvczctó
rcnJszcr ez.cllcnséges r.itliólokjciús cszközök íelc]eritó és megscmmisitó xutomiltizilt
rcnL]szcre. Osszcrcvódik F-4G riprrsú rcpülóg{;ekból, kű!önlcgcs ridiótcchnik.ri fclcleritóst biztosító bercodezésckból, célok megsemmisitósór biztosító ícgyvenctból. !-egyvc.zctében rcndclkezik az ellensóges légvédelmiés rádióelckroniklri cszköz mcgscmmi
sitésérc szolgíló
rakétákkal, fóldi célok mqlse mmisítésércszolgíló
"levcgő-f;ld"

1l]

l

AGNí-ór0 NíAVERICK és ÁGilt-ó)D N,íAVERICK ,,levc,8ij-fijld" r8kétákkxl, v.lllrnint slrjít vódclmórc szolgl'rló,,lcvegó-levc!íj' rtrkótlikkll.

Európíben jclcnlc11 NSZK lcriljetón tlz USA 17 HLHDS állomirnyába, v;rlamini az
LISÁ honi rcrülctón ta]ir]lutók, kószcn]étben a közópcurilpai ltadszintér mqcrósítésórc.

NEt\ll/ ruJ.i-Lr

l

r\z eurripai ltlrlszintórcn kiipitcn li,.r;i ridiólokációs rcndszcr. r\lk mls liltcsony ós
közcpcs mlgass;igolt repüló n;rtv mcnnyisógű lógicél köverósórc. alacsony röppályájú

rlLkórik ii,ldcritósérc, harcászati-li,qicró rcpülőgópcinek

célrrvezctéséree

PATfuOT

és

H,r\WK légvédclmi rlkétl'rk komplcxumokkel vlló együrtműködésére, A rcndszer ícl-

<lcrító rádiólokirtorokkal és mirs e]ckrronikus cszközökkcl íelszcrclr E-]C SENTRY,
E-2C HA§íKEYE és NIMRÓD ripusú repülőgópckból, valamint szárazföldi és tcnE-] SENTRY tiPusú repülőgé8eri irányiró és értcsíró állomírsokból tcvódik összc.
^z
pek, §tjít terüIct íólött a rcPüló8éPck víltásíval éjjclolppal
folyam;rtos felderítést foly,
tltnak e NATO európai tagországok légterébcn. A mcgszerzett adatokat rövidhullímú
és URH rádiókon továbbkják a fóldi irínyitó ós értesitó központba. Felderitési, alkalmazási távolsága aikrlmrzott rcPüló8éptipus függvényében ]70,550, 1000 km. Az egyidejűIeg fcldcritcn 1000 cél közűl 300-1t tud követni és ezek közül )0-re képes rávezetni
vadász- és vadászbombázó rcpülógépckct. Repülési idótartlma 8-10 óra. Á gépek kózül
12 állanrlóan az NSZK-bcli geilenkirchcni légitimaszponton van. Várbató a jövóben

F-l68 VILD VI\ESEL rcpülógép renrlszerbeíllitíse, melyet rádiólokátor elleni "leve,
gó-róld" és má5 célok ellen alkalmazható MAVERICK rakétákkel szereloek fel. A jelenlcgi rendszerben lcvő és a közeljövóben rendszeresítésre kcrülő nryy pontossígúíelderitó,csapásméró túzkomplexumok ahpvetó hatístényezóinek, működési alkalmazási
elveinck vizsgálatán nrl célszerű áttekinteni a NATO szárazfóldi csrpatai csapásméró
lehctósi3ei növclósének várható irányait is. Á NATO katonxi vezetésének értékelése
szerior a nagy pontossligú íegyverekkcl és más új fajta harceszközökkel olyan mértékbeo megnövelhetó a túzpotenciál, hogy lehetóvó válik nemcsak a harcászati, hanem a
hedműveleti tűzfólóny kivivása, sót mcgtartásr is. A tüzérségieszközök ícjlesztésében
felhasznált új technológiák lehctóvé teszik a lőtávolság és l tüzérségi tűz hatékonyságíoak növclését. A tönrcgtűz pontos túzzéváltozik azzal, ha a lószcrcket konkrét célokra
és oem l tér egy pontjára irányitják. Mivel ezek a tiizérségilószerek már célkivá.lrsztó,
öniráoyító berendczésekkel rendelkeznek, ezért ún.
lőszereknek nevezzük.
"inteligens"
ldc tartoznrk

-

ílló fegyvcrckbóI alkalm.rzható olyan lóvedó,
kek, amclyek nagymennyiségű páncélátütésre alkalmas kisbombát
a már rcndclkezósrc

ós kumulatív tölrcrct tartalmaznrk;
infravörös

célkcrcsófcjjcl, vagy másíéle vczérlórendszerrcl felsze-

rclt (lézcr) pct. rlkútirk;

-

klzcttlis rcndszcrű lóvcclókck, vagy rekóták, amclyckbcn vlla-

-

egyéb fcjlcsztés ahtt

rnennyi kazcttatöltcr
zik;

önirlló célkercsó mcchanizmussal rcndclke,

illó eszközök (Cooperlread, optikákat vrkító
lézer, optikák üvegét megtlimadó vegyi anyl53al töltött lövedé,
kek)

A

NATO

l

Lattltt,ti _t:tlkljrfuíi

,/ lii:,!l,.i( tot,íllbi [Lflt,t:t!,r/u*

l,,t,tl,:,:{ ttilr l,irjll:
|. 1\ rli:l:l!íí!itl:kii:i;l ltit,iu1.1i1l,in,lÉ

ir.ill.tit

1.1_

A lövcdókck

fuk|):,i,uil

t|l

kul:uLititliwL ah|rltí

ú i:
lör,cgck csi}vónck mcglrosz,

lcu:ik

kczclőscbcssíuónck növelósévcl

l

szibbillisán (3tl km-cs líttirv is clórhctó) ós l tijlrcrck crcjónck lbkozásln kcrcsztiil
(ibIyókony robblnr'llrnylg lrlklrlmlrz:'rsl).
1.2. A lövcdókck acrodinamik.ri e[Ieníllásinak és kcresztmctszcri tcrhclésc csi)kkcntésc útjirn ir lövcclókck alakj.'rnlrk tökólcrtcscbbó tétclin ós :rz úrmérctrllrtti lövcr.lókek alkllmazirsán kcrcsztül (]z km-cs lőtáv is ciérIrctlivé vrilik).
l.}. Különlcgcs pirotcchnikai f-cnóktoldatok ir]kalmazísávlrl (a lövcdék lótávolsá,
gát 40 km,rc javítjl).
1.,1. szilárd hajtólnyegú toriósuguas hajtómúvck alkllmazásával r lótávolság 70
km-ig törtónó meghosszabbodását ll szóriskép 500,'o-os javulisát tervezik elérni.
2. A t.lLilllti pO rOí!.jK llait,|,li,íll:
2. l. Az irányzóműszerek korszerúsitésénkeresztúl.
2.2. A röppálya végsö szakaszának irányithatóságán, illewe önrávczetó lövedék
felhasználásán keresztiil (Cooperlread, SADARM).
2.]. Iníravórös önriivezetók, reaktiv mikróhajróművek és félaktiv lezeres önrávezetók alkalmazásán keresztiil.
3, A lílzereA puztító erejirul ri)uléút:
3.1. A repeszhatás íokozásán keresztül,
3.2, A repeszck szóródási kúpjrinak célfeléirányításán keresztüI.

3.]. A kezettás lószerek további tökéletesítésénkcresztül (SADAfuv - célt felderitó és megsemmisító lóvedék),
4, A liizinígi uzAi)zt)k lizg,arw,uíglilldh fakalá,íli! -, melynek különös jelentósóge

van a tűzc§apís első Pcrceiben (lóvegeknéI kóvetelmóoy az clsó három lövés lo másodpercen belüli leadása, de a harci rűzgyorsaságnlk is el kell érni 8-12 lövést percenként) -

autom.ra é5 íélautomatatöltóberendezések alkalmazísirval (SP-70), valamint a sorozatvctők inditósinjei számának növelésével kíváoják elérni.
A íizlrslgi !ftLijzöA barci alhdlnaztíuínah olcatíubkí téekt iz .utomatizált tűzvezetó', rendszerek továbbfejlesztésével, ballisztikai számitóberendezésck felszerelósével,
lóvegek navigációs berendezéssel történó ellátirsíval (a beméréshez szűksóges idót csökkeoti) tervezik elórni.
A bar&orsib életképességéncknövclésén túl fokozni kivánják x úzerciét, tüzelés
lratókonyságit, ózclósi pontosságát, valamint kisérletek folynak a lórlivolság 5000 m,re

történó mcgnóvelésére.
P.i rilil)Líiriji hlla,íigLk ni Lli_tt íu,fu jelentős erófeszitések íolynak l hermldik
gencrirciós píncéltiiró rakétrkomplcxumok Iőrlrvolsirglin.lk növclésérc, túzgyorsmírguk,
páncólátüióképessagük fokozásárl,korlírozort láiási viszonyok közti alk;rlmazhatóságirrl.

További fejlesztés tt

áIl

ptimlhal,i.tz l)rlilal)rc (^H-64^), lmcly iúnyirlrató

páncóltöró rakótikkal van felszcrclvc, Nagyobb a hlrósuglrrl és a scbessége rrrint elótleinck és lökélctesebb a célrrvczetó és navigációs rendszcre (lózercs, telcvíziós, infravöriis
és rádióIokációs önrlivezctó íejrészckkcl rcndclkezik r Hellfirc rikétáj.), valamint szórókonténcrból nagy mennyisógben képcs lcdobni pct. kazctlis lószcrckct.
,0

Tnrábh tablhrufuik u klzi pű últii i lszkii.iikrl. ilycn pl.: a 2 km-cs lótávolsligú hor
dozhrtó automata páncéltöró fegyvcr, vlgy a kombinirlt páncéltöró rcn<]szcrük.
Ti;bb nirirár.7ít,i:lll t!14ib(rí llMliprlit kisérlcteztck ki, amclyck iellctóvó rcszik
mind csövcs, mind sorozervctó tüzérsó6 vrl.rmint rcpüli,cszközök scgitsétóvcl vllri
Íelépitését.NATO-körökben cgyrc cr,JsöJik ilz ir tcnJcnci, miszcrint lt p:incélclll:irítás
rcn<lszcre kinilvi a lrirrcászrti mércrckct és a kózcljövóbcn íontos hldművclcri rónyc-

zóvé válik.
l,:eú!!,lu bdrti hl)(iilt|ltin&

úidűíllfő szcmpont x r:rkétakomplexumok önirllri,
^ fokozír_sl, cóI-Icküzdóképcssóg különbözti mlglrsságokban, vllemint,r z.rvlLrvúságánek
r.icnsilg biztosirisa. Különösen n:rgy harlisfokú.r Prtriot lógvé,dclmi komplcxum, v:rl;trnint a kis ós f-öldközcli cólok cllcni kézi légvédclmi rlkéta l Stinger, Kísérlgtckíillynlk
a légvédelmi :ugárfegyver kis és közepes magasságon repúló légi célok elleni elkrlnllrz'rs
lelrctósigeinek vizsgáLrtárl.
A!!dk§,igi Jeí!,|uftl frjhtzt!,re
több nagyon fontos í-ejlesztést tervczoek, ltzonbln e tómt szempontiából ezek kózüI kiemelkedó fontossággal bír az elektromigneses
úron indított lószerű automata lövészfegyver, amely megnövelt lótávolsirggal, z.ljtalan
működésscl, igen nryy találati pontossálgal és túzgyorsaság3al rendelkezik majd. Elórc,
haladott állapotban van e kis-, és kózepes hatóercjű lézeíegyver gyalogos alegységcknél
c§apetlégvédelmi rend§zer
történó reodszerbeállítíse, a nagy hatóerejű tipusokat

tdl

megerósitcsere kívánják rendszercsitcni.

i

A sulrazJ-aldi r:apuuh álknállába rentlszraített é: fo!\anatol ftjhetb alltt lrlló párd,
lozlu biiÉttPtLnuh nagy jelentósé8et tulajdonítanak. Legmozgékonyabb harcjárműnek

tekintik, mely gyors m;rnóverei során rakétáival, géppuskáival képes lesz megsemmisíteni nemcsak az ellenséges helikopterckct, h;rnem egyéb célokat is,
A légiúbagt,ntállu aapárnérí khaftégeittcÉ bóvitésében a.lapkoncepció l feladltok
vi3rehajtására atkalmazhrtó erók csókkenétésc, repűlógép személyzet kizárása a kózvct,
len barcból. Ezt az elképzelést valósitjí,k meg a n4gy pootosságú fegyverek rendszeresitésével,nemcsak a haicirszati légierónél, hanem a hadászati bombázókoíl is (B->2,
B-lB), Ezek a repülógépck §aiít órjiratozási légtérbőlképesek csapásokat mérni az
ellenség gyűlekezési körleteire, objektumaira irányzott bombákkal, robotrcpülógépckkel, amelyek kis űrméretú lószerek tömegét tartalmazó, úgynevezett kazettás harcifcjekkel van ellítva. Napjrinkbao a mikroprocesszorok a száloptika, a lézerirányitás lz inírevórös irányíús tcrületén végbemenó technológiai fejlódés alapvetó iúnyzata az, hogy
egyre kisebb, egyre hatékonyabb, dc egyre pusztítóbb hatású eszkózók kerülnek rent],
fegyverrendszerei íejlesztési
szeresitésrc. Nem kétségcs,hogy a NATO különbözó
eredményeinek lrgyelemmel kísérése,azok várható hatástényezóinck vizsgílata lz adott
szakteíülcten a Magyar Népbldsereg mindcn tisztjének egyik legfontosabb feladata.
Szükségszcrúteh:it megvizsgílni az ellenség ícldcritó cslpásmóró tűzkomplcxumnlk l
különbózó mélységben és ntgvségrendben, múködó hadtípszervezetekrc, Iradt'rpobjcktumokra gyakorolt hatását is.

5I

ll. A nagy pontosságú íelderítőés csapásmérő
tűzkomplexumok hatása a hadtápszervezetek
életműködés- és teljesítőképességére
t|Ilrut.1, J

i:rLf'

inlgy

Elsóként mcg kell vizsgálni, ni[u negt,ilttlzr,tt btl,i.ttltt.yt:ík*t! LLll .tüutitti l hl,dtápszcrvezetek élet-, múködó és tcljesitőikópessógónck megóvásl, icnntartirsa i,rr.lcki,

ben. Ezek kőzúI lqfllttosabbntÉ a következókct trtom:
l. Az 1. é§ 2. sz. mellékletek és a korábbi mcgállepít;'rsokrl alrpozva metlrllapitható, hogy az cllenséges tüzérségieszközök tűzharásának a hldtcsthadtáp mélysijég
relepűlő mioden htp. alegység ki van téve, Várlretó r közcljövóbcn x tűzh]tilí 70-t]0
km-ig történó növclése. Enncl nagyobb mélységbcn rclcpüló hxdlílpszcrvczctckíc és
hrp, objektumokrl pedig rz ellenség rakéte és repüló cszközökkel mérhct csapásokat,
2. Csókken a hadtápobjekumok felderítése és pusztítása közti idó.
3. Ellenség nagy pontosságú hegyományos tűzeszközcinck pusztitóképcssógc
megkózeüti a kis úrméretúatomfegyverckét, amelyeknek egyik íontos cólpontjl lchet a
külónbözó mélysi3ekben eJlrelyezkcdó hadtápcslpatok, hadrí1lobjektmok,
.i. Lehetóvé válik a mozgásban lcvó hadtápelegysi3ekrc lórlénó gyors, pontos, i,s
a korábbi lehctósógekhez kópest - nagryobb hatékonyságú cslpád mérésc.
). Az ellcnség lehetóségci bóvülnck külónbözó szinrű hrdtípvczetósi objcktumok

hírtdó berendezéseinek rídiótechnikai lefogásával, zevarásável.
ó. Harcoló szcrvezetekrc mért csapásokkal egyűlt várhiló e hadtirpszcrvczclckrc
nagymértékű. esetcnként tcljcs pusztuliua.

7. A TOPFE-rc jellemzóen rövid idó alatt

nirgy vesztesógck

rz anyagi technikai eszközk(,szlctekbcn, mind az ólócróbcn.

kclctkczhctnck mind

8. N€y pontosságú csöves és sorozlwctó ícgyverekkcl, vllamint rcpülócszközókkcl táviúnyitással tclcpítlrctó aknírk, lknlrzirrlk időlcgcs működóskiptclennó tclrcrik
l hadtápalcgysi3cket, bénílhlrjíka kijzlckc<lési utlk for{tlm:ir, lrz átkclók, tirroIil kilrzctek, kirakó állomisok stb. munkirjlit ós mls hrdrl'rpobjektumok rcvókcnységót.
9. A Íeldcrités megbizhlrtóságánlk növckcc]ésóvcl t tlllillri v:rlószinúsí,q ós:r pusztitócró növckedósóvel szímolni kcll lz ún,,,mliso<1llgrlsln hlrri; ti,nyczókkcl' is, mint

póldíruI atomreektort, vesyiüZcmct, viztározót ért csill)is

sz. mclléklet).

okoztl ki)vctkczmónl,ckkcl (3.

Á NATO íelrlcritó és cslpjsmiró rcndszcrcivcl vótrchljt<ltt cslpísok hlrlis;inlrk
(hlrékonys.igin.rk) csökkcnrcsc, r h.t,Jtlillszcrvczctck éicr-, műkórjó- és teljcsitókópcsségénekmegóvása úgy valósítható mcg, hl vógrehlrjrjuk azok vódclmét célzó rcntisz.rbir
,2

lyoklt, vlhmint lz új e5zki)zirk mctjclcnósévcl pirrhLlzitmosiin .lzok hirtisrónycziii clcm-

zósénck crcclmúnyekéntl lrltrcbiztositlist kicgószitjiik rtlvábbi rcndszlrbillyokkal, és biz-

tosirjuk czcn rcndszltbitll,csoportok viarch.rjtislinlk összcs tiltótclcit.
pL]sztitóercjú fc,gyvcrek hltisli ellcni kt>rszcrú vódelcnr rcnc|szlbilyli, - lrmclyck
^ mcgc,gycznck rr'fOPl:l] cIIcni vóLJclcm rcnciszlbilylrivll, órvónl,rc kell hrlgy jusrószbcn
slrnrk.r hedrip ti,lkószirósúbcn, tclópitésóbcn, lrz urlin- í,s hlitrlrszillirl-rsi utllk rcnriszcró,
bcn, lrz lnylgi biztositisbrrn, az utlinszillitisok mcgszcrvczósónck rcndjóbcn,:rz tlcrzsa,.qiig},i bizlosításbxn, hlrrlrillcslrp.rtok hlrcbiztosirl'rsirnlk mc,gszcrvczésóbcn, vlhminr l
lrlt,:ltitpvezetés mcgvllcisitislibln,

r\ hirdtliprilrzsck, hlrLlrl'1llrlcuvsigck, ós m.rtllsabbcgysi,gck lclkószítisc, kikópzésc
biztosírltni kcil lz cllensi,q tc]clcritó és cslpl'lsmérci komplcxumlinlk, mcgismcró-

sorl-rn

sét, ahpvcró hatástónyczőil, lrtp, szcrvczctrc .qylkorolt hltásirt, ellcne vlló védckczés
módj;rit, lchetósógeit. Gylkorlatokon íokozott figyclmct kcll fclrc]írani a személyi íilo,
miiny mcncttcl, szótbont:rkozással, körletclíoghl:issal, rilclizís új rcndszabályai mcgis,
mertetósévcl, műszaki munklik fontossligirnak r pszichikli és akarati tónyezók fontosságának tudatositásárr. Szükségszeó mcgvizsgálni e gópjárművckct, muokagépekct mint
infrafbrrísok báziseit, abbril ! szempontból, hogy milycn c_gyóni vídócszközt cólszcrű

alklrlmuni lz általuk lérrcIrozott kisugárzások mcgakadílyozlisára. Errc a célra iníllfák,
lyík, acólhálók, sugárz:ist elnyeló bcvon;rtok alka]mezirsa l lcgalkalmsabb, azonban
ezcn eszközökkcl, lehctóségekkel r hadtápszcrvczetek ocm rendelkeznek.
A csapásméró eszközök hatístényczői
jrvulásc kövctkeztében Ll piilijrl)iizi
rzití halti|ls:tntzLtel !:r bnlhílobjúfun,h .lz.ellLnt:? pl.r:títá,rűtlal alaptlrő úlpouj,iai uil'elcntós
raÉ. Ezért szükséges mind a harcászari, mind a hldműveleti szintcken található h.dúpszervezerek felépítésének,csoportositásáoakíelülvizsgáIlta (Egy
csapással kópes megsemmisitcni cgy dd. HVP-ot.),

LARS-2

5v, ü,

€y

tűz-

Célszerű u cgység-, m;gasabbegysóg- és seregtesthldtipok edrliginél jelentóscbb

nlttékű l*ltxtliz,ílű.Lil. valamint hadtáptartaiékok lótrchozlul még cgység szintcn

is,

A

tirmldáshoz vlgy védelcmben kidakirott hidráp]épcsóket és tartalék.rit úgy kell csoporto§itíni, hogy azok mintcty 2-j öná]ló cllátási, lr.r<ltápvczetósi csoPortot is képczhcssenck. Elórevonlrsok, áttclcpitósek során e htp. kisebb oszlo1lokban cvymírstól térben és
idóben elkillijoűltcn, de az ellárási fellrdetokhoz igazodvq cllcnséges cólpontul 5zolgá]ó
hucoló egysi3ektől, alegységektól legelíbb j-' km távolsígbin hajtsa végre a menctét,
Á Iótrehozott hldtirpcsoportositásoklt clsósorbtn a íóirirnyban kell irz ellitandók ércle,
kébcn szélcssógbe és mélysógbe mcgfclclóen tagolni, valamint a hadtlipmanóvcrek fcltétclcit létrehozni.
r\ hadműveleti hadtáp objektumai fontos lcldcrítósi és mcgsemmisitési célpontot

alkotnlk az cllcnség szlimára, ezért íokozoltan szüksógf§ ilz()k készlereinek móg l vcszó-

lyeztetcttsév irlósz*áb.rn történó optim:ilis mértékűszéttelcpítóse, csoportositása, mcg,
lr:vó vódelmi rendszebályok foganatosítása.

A hldrápszcr,,,ezcrek hgoltsá&a, megnövckcdctt mrnóvcr sziiksí,glcte fokozottln
fclveri,.tz ttt,in- t:t l.l,itr,t.tnillít,i_ti tnk, baniúltah, b&iirí- ir nt(Lrriih; ltk jtirlunkíginak.
Jirgaln,ind& biztrlrí/,í_li/. A felrlcrirós és csapásmérő eszkózök hatótalvolsácán,lk, ralrihti
valószinűsógónek

mcgnövekedésc miatt számo]ni kell ncmcsak

l

hadmúveleti mélységben is a fontosrbb útszakaszok, a repülócszköziik

hucitszlti, hanem

leszállisára alkal-

m[5 autóPáIyxszlkaszok, jelcntósebb hidak, v.rsúwonalak, közlekedósi csomóPontok
ki- és berakólillomások, átrakó körletck, rcpülórcrek nagyfokú rombolásával, aknlisítísá5j

, Ezck a realitások szükségc§sé teszik mind a közúti, mind l vesútépitőműszaki
alegysógckkel, közlckedési szervekkcl v:rló szoros egyűnműködésr mind a műszlki
.rlcgysógck me§növckedett jclentóségükhöz mért tcljcsitóképességénekíokozását, is l
főirányokba tórténó ö§szpontosítását. r\ jclenleg meglevó erókkcl és cszközökkcl
bercndczhctő közlckcdési utlk átercsztóképessége adott csetbcn korliltozottá válhat,
ezért a mozgás iobb feltétclcinek biztosítirsa érdckében r műszlki dcgysógck scgítsógérc
nagyobll mórtékben ke|l tímaszkodni, illewc czck rcnrjszcrbe ;illitisr, és mcglevők teljc.sítménl,ónek [okozásir int]okolt. A cslpils okozti vcsztcsíg csökkcnósc érdckóbcn l
mcnetck végrchajtise sorín a pírhuzamos menetvontlakat egymiuról tirvol, lelretősij
szerint lz épitctt utaktóI tüggedenül ketl kijclölni. A jlirmúvek közötti lávkózök növelésével a veszteségek csökkenthetők. Pl.: T-22-e5 rlrkéta kazcttás f§részc eüipszis alrkú
szórrisképónek hossztcngelyére (4OO m-re) esó gépjárművek drrabszíma így kevcscbb
lesz mint normíl távközökkel. Célszeni menetrendi elcmeket imitíló mozgatható intracsapdával kiegészített szógvi§sz2veróket telepíteni, v4gy n4gysűniségú ködfüggónyt
lótesíteni, az elektrom4gneses bullámok és az infrulglrzis terjcdésének csóklientésére.
Mivel jelentós nagyságú terúleten, út§zakaszokon várható rombolás, aknásítis, valamint
egyéb okoknál fogva, szükégessé válhat a légi szállitások szélesebb körú a,lkalmazása.

v

A légi szátlítá.si nód viszont megkóveteli egy sor olyan reodszabály alkalmazásának
képességét,amely ncmcsak az any4gok csom4golásával, kiszállít,ásával, Iedobásával, rejtett kirakásával kapcsolatosak, hanem azok felkutatásával, gyors begyűjtésevel kicsomagolrisával, felmálházásával, szétoszthatóságával kapcsolatosak.
A harctevékenység (hadművelet) soí^n jeh,lrőí naznyiÉgű aryag hernh fclhaszú,
hsra, ilhtue sennisiilntg, nalyrcA pó alíl folyanatosaa biztositanilrl/. A hadműveleti hadtáp t4gozatban egy-egy szállítóoszlop hossza elérheti a 2-3, vaü több km-t is, amely
rövid idó alatt feldedthetó és megsemmisithetó. Célszerú ezért szíI]ítási iáoyonként
kisebb száütóoszlopokbao különbözó úwona.lakon (több úwonalra tagolan) megvalósítani a kiszállírást. A súllításoh tenezae során kerülni kell a felesleges anyagítadásokkal
ós§zefúggó idóigéoyes munká4<at, elónyös, ha közvetlenül a felhasználókig történik a
kiszállítás. A kiszállitások sorá,rr alkalmazoi kell az egységes csom4gok ós eg1 ségrakomir
nyok kialakitását, rendelkezésre álló rakodógépek, szükségrakodóeszközök maximális
felhasznáását. Törekedoi kell az anyagok minél gyorsabb lejuttatására, a sákségtelcn
száüitóeszközök
összevonások elkerülósérc, meJyek könnyen íeldeíthetó, megsemmisíthetó célpontul szolgálnak az elleoség tűzeszkózei számára. A harcból kivont zászlóalj
komplex feltóltését célszerű századonkéot végrehajtani, mivel rövidebb idó alatt, más
alegységektól optimáüs távolságban, pusztitísi tényezó minimálisra csökkentésével hajt-

ható végre.

Az anJaú uzkazak felllarúhm, negtnnilil! uk nértike egya ítb hn, ami szükségessé tcszi egyes irányokba történó jelentósebb megerósítések biztosításig hadtápszcrvezetek ónállóságának fokozásít. Számolni kell a hadtápalegységck, egysqgek teljcs,
v4gy idóleges működóképtelenné válásával. llyen esetekból eredó ellítási zavarok megszüntetésére minden elöljáró tagozatnak tartalékot kell képeznie 1-2 ellátó a,legységc
nagyságrendjének mértékében.A n4gy pontosságú fegyverek pusztító hatása ellcn a

hadtápszervezetek harcbiztositása (ónés-védelem) során a íó védelmi lehetóségként
tcrcP nilzaÁi furenolezesc ielölhetó rneg. Ez azt jelenti, hogy ha minden eszköz, objektum
r megharározott kiépítesisorrendben és mértékbena lehetóségekhez mérten foldbe sülylyesztett műsziaki-óvó létesítménnyelkiépítésrekerült, akkor 40-r00,&os mértékű
,4

védettségvrlósithltó meg. Ezt az igényt a hadtípszervezetek a cslplthadtápban r
műszaki munk4gópek és munkaeró lriányírban, a hadmúvcleti hadtápben pedig elégtelen teljesitményük miltt a ren<]elkczésre ílló idóbcn nem kópesek végrchajtani. A kórletekben a technikai eszközökct és különbözó objcktumokat a maximílis t4golrságban
úgy kell elhclyezni és gondosan irlcázni, hogy azok funkcióiukból erccló feledataikat is
végre tudják hajtani. [lónyös ha mír l körletíelrlerítés eredményckónt kapott infofmíciók és a körüImények lehetóvé teszik mcnetból fedezékbe történó szétbontakozis végrclrajtását (pl.: más alcgység korlibbi települési körlctébe), A korábbi tclepülési normáktól eltérócn nagyobb távolságra cólszerű telcpitcni, mind a gépjárműveker, mind íunk-

ciális c§oportokrt, alegységeket.

A

hadtápszervezetek életképességénekmúködöképességónek fokozása érdekében

ki kell jelölni és be kell rendezni megfcló n4gyságú és rejtetségű tartalékkörletet, valamint hozzá vezetó utakat, és r veszélyeztetett körletekból kivonás gyors szervezett végrehajtását. Fokozott figyelmet kell forditani a hadtáp minden t€ozatának íény, optikai,
rádióelekr:ronikai, infrasugázások álclzasáta. Hőt kisugánó hadtípeszközök, objekrumok hószigetelésére ponyva fölé elhelyezctt hószigeteló any€ot, v€y hóelosztó fémhálót ke! felszerelni, A infraforrások álcízrisára, rádiólokíciós imitálásra, továbbá feF
használhatók kiilónbózó íüstök (ködök) és aerosolok.
Jelentós mértékbencsókkenthetó az ellenséges csapás okozta veszteség, amennyi,
ben meg van szervezve azok követelméoyei gyors szervezett felszámolásának feltételei,
menetosztágok létrehozásával, személyi áüomány kiképzésével,rendszabályok foganatositásával. Lehetóség rádiólokációs színlelt objekfumok létrehozására általában a had-

műveleti álcázás szintjén adódik.
Után- és hátraszíllítási utak mentén, fó gépkocsiutak fontosabb szakaszain levó

mútárgyak szögvisszaverók alkalmazásával lehet imitálni, illewe álcázni, A hadtápszewezetek rádióelektronikai rendszerének védelmét az illetó szervezet egészérekidolgozotr
REH rendszabályainak megfelelóen kell végrehajtani, amelyen belül alkalmazható olyan
rendszebály miot rendszertelen idóközönkénti rövid idejű rádióadás, a rádiófrekvenciák
gyakori váltása, kerülóirányok felhasználása, dubürozás stb.

A

n4gy pontosságú hagyományos fegyverck mivel pusztító hatásukb.rn megközelí-

tik a kisebb hatóerejű TOPFE-ket. rrzok várható alkalmazása eserén (r TOPFE csapás

kóvetkezményeihez hasonlóan) a sériiheL röuil

ilfu

beliili qniszcrű ntiteledáse úrhatú

(elsósorbn harcászati rnélységben). A sórülés jellege eltér az atomíegyver okozta séólé§ek je[€étól, de a sérültek számának jelentős növekedésével keü sziimolni a h4gyo-

minyos fegyverektól eddig számvetett normákhoz viszonyíwa. A hagyomáoyos n;rgy
pontosságú eszkózökkel vívott harcban megnövekedik az egészségügyi egységek, alegysógek szeLepe a nagyménékűsérúltcllitási igény következtében. Ezért jelentós egészségügyi eró, eszköz megerősitóst keü biztosítani a harcoló egységek, rlcgységek szímára
(pl.: orvost és szillítóeszköz megcrósitóseket célszerú adni a zászlóeljeknál n48ytömcgben jelen;kezó sérültek gyors életmcntó eüátásíra. A huzamosabb idón keresztüI egyhelybcn tevékenykedni kényszerüló egészségűgyi alegységeket, egysó8€kct is jelcntós
csapás érheti, amely megkóveteli rz elöljáró t4gozatoktól az cgészségügyi eró-, eszköztartalékok képzé§ét,elkülöniten elhelyezését, ké§zenlétben tartísát. Me8nehezíti a séíültek áram!ását, kihordását a várhatóan n4gymértékben rombolt úthá,iózat és távaknakilövó reniszerekkel léte§ített meg nem §zúntetett nagykiterjedésú aknamezók létezése.
5,

Szüksigcssó válik korszerúbb, íokozotnbb tcrcpjárókópcss(..qii scbcsiilrszlillítt'll,
kihordrl cszkóz ljk.tlmlzása, l scbcsültck tcrep, úrlrik'lzlr pusztitisi íiikit(ll liir:tctlcn
scbcsülrszállitó hclikoptcrck alkllmuisl. A HVP-k jclcnlcgi rcndszcrc ncm biztosítjlr
kclIókóppco a mcgbizhlttó, folylmltos hldtl'rpvczctóst, mivcl tllrtJlak núlkülszúk tcnilcrcn mc.qoszrirrlltnul tclcllül. Flírl<ló rcndszcrc nagymúrtókbcn zlvlrhlró, czért mca kcll
vllósítllni l bonvolult viszonyok kijZöü is a vczcrós ícItótcleit biZt()ljiló Zitvilr,,,ódctl
rendszcr kióllitósit. Célszcrúl HVP-ok rncr:oszrorr liliomínnyal vlló műkijr.lrctósc, és
részükrc szüksi,gcs múszaki ópítrnónl,ck clsiidlcacs lbnrossátt;rl törti,nó kiipitósc. Níc.g
ke]l szcrvczni, hogy bármcly tlgozit HVP-jiiniik kicsósc csctón bizrosiwlr lcr:yen l
hclycncsitó HVP, lr fblyrmltos inlormicióliramlás ós íildoigozis irdckébcn, mcgt'clcló
zevlrszűrésscl rcnclelkezó hirlrcló eszköz, mobil adatf'cldolgoz:ist biztosiró r:szközállomány, és az inlormirciók órtékclósénck integrált bizisr,

l\ rnry

PatltOftiui IlLl
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Lűttlntt. r*Or!!rí iú Oli.l
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ltnv:lti, szeryczni ós végrchajtlni, czórt czck elleni hrrc, védckczésés összi-cuyvcrncmi
együnműködés tbntos elcmóvó kell, hogy váljon, lmelynck a hrdmúvclet (e harc) hadtipbiztosítá5áolk megszervezósi tervébcn hldtápintézkcdésekben és hedtápperancsok,
ban tükrózódnic kcll.
A nagy pontosságú fcgyvcrck egyik cóIja a hlitaruíg baliiizLnLh, u.lutbtí:i:oL ptnztí/á.w, ezéítncm lchct figyelmcn kívül hrgyni különbózci vcgyi üzemcink által iárolt
mérgczó anyagbírzisokat, a paksi atomreaktort, mint potenciáli5 sugárvcszély forrásirt, a
mérgezó anyagoklt gyártó üzcmeink környékén eseriegesen kiahkuló vcszélyezrcttségi
zónákat, mint tűzcsapások esetén másodlago§an hitó tényezók a hadúpszervczctck
élerműködó- és tcljcsítőképcssógérc. Az ezzel kapcsoLatos túz, robblnás és esetleges
sugárszennyezódósnek kitett kö.zctcket r j_ sz. mclléklet mutatji be, elrol látbatóan
nagy veszélyeztctcttségisugaru kört íoghL cl az ammónie kód, mclynck 0,2) mg/l koncentrirciója már sérüIést okoz, a triklórcrilón, lmelynck rnyrgli a központi idegrcndszcrt
t-imadják, a klórgáz, mely ock 0,0l mg/l már sérülésrokoz, valimint a paksi sugárfcrtózó
körzct.

A fenr mcglutározott órtékcknél nrgyobb nrenoyiség elszabadulása esctón mind a
szemólyi állomány, mind a poigilri lakossig kitelepitósc válik szüksigcssé a vcszélyeztetett körzctból. Ezen anyatok cllcn
összlcgyvcrncoi védólclszcrclés mcgíclcló védclmet nyújtana, ha r küiönbözó gázok szűrésérealkdmas berendczósekkel pl.: ammönia

t

esetón

K, zöld típusúszúróvcl,

keznénck.

a

trik]órcrilén esetébcn A, barna tipusú szűróvcl rendcl-

Összegezve mcgá,llepíth:rtó, Irorry a nagy pontosságú fclderíró ós csepásméró
rcndszerek megielcnése hadmúvcleti ós harcászati szinten cgy sor új problémát, megoldásra víró fcladarot vet fcl a ht<ltápszcrvczcrck ólcr műkörló, és rcljcsitókópessógónek
biztositásx tcrűIctón

A tanulmány.r fclmcrüló problómakörök fbntoslbb c]cmeirc kiván csupáo rirvilir
gít;rni :r mellóklctckcn ábíatzoll lratirstónyezók bcmutatisitv:tl, e lcldcriró cs.tlr.ismiró
komplcxumok lhpvetó jcllcmzóinck, várható rcndszcrbcálIiráslinlk ismcrtctésóvcl,
azok lr.rdiápszcrvczetck gy.rkorolt jelentóscbb hatásinlk értékclósévcl. Szükségcs lzon,
ban a tanulm;iny clején íclvctctt kérdésck további dlrpos, gyakorl.rti t;rplsztltl;ttokon
keresztül törtónó vizsgáletl, az egysógcs összíegyvc.ncmi vódckczós, cgyüttműködóli
rend_szcrén belül a hadtápszcrvczctck i,let-, működó- ós tcljesitóképcssi3énck mcgóvilslt
érdekében a vázolt problémekórökre mielóbbi konkrét kiegészitó rcodszabályok kirlolgozása, bevezctése,
56
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