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A csopotok hodtópbiztosítósónok sojótossó9oi
hegyes terepen íolytotott védelmi tevékenység esetén

Írta: Radulou G. pezérőfiw.ga

(A Bolgár Néphadsereg tapasztalata alapján)

(Megjelent az lnfonnőcionfuij Szbotngi,k 7988- 35. szdnőban)

Az egységek és a magasabbegysfuek hadtápbiztosítása hegyes tere-
pen egy sor sajáto§§ággal bír, amelyek a bonyolult terepadottságokkail,
a2 úlhálózat fejletlenségéve], vízi akadályok m€g]étével (ezek eltérőek
széLesség, méLgség, Jolyó,si sebesség, a med,er és a pont JelLelnzői Donatko-
zásőban), valamint a hidrometeorológiai feltételek váratlan változásaival
magyarázhatók. Mindez a harctevékeny§égek §orán megnehezíti a had-
iápegységek es _a;leg}§égek egymiás közötti, il]etve a biztosított csapatok-
hoz viszonyított orientációját, kor|átozza az útkivál,asztás lehetó§égét az
anyagi eszközök utánszállítása, a sebesültek hátraszáIlítása e§etén, megne-
hezíti az efők é§ e§zközök elhelyezéset, ez€k összpontositását meg}r,atáro_
zott irányokban, gyakfan akadáIyozza a szétbontakozást és a manővert.

A sík tereppel tisszeha§onlítva a felsorolt nehézségek erösen nega-
tívan hatnak a hegyekben tevékenykedő h,arcosok fizikái erókifejteseire,
íiiggetlenül a harcíeladataiktól ezek a köriirlmények hatássa"l vannak sze_
mélyes f e)szereléseikre.

Éppen ezért a2 egységek és a magasabbegységek személyi állomá_
nyát az átlagosnál nagyobb kalóriatartalmú élelemme,l, meleg ruhával,
hegyi bakanccsal, alpinista felszereléssel, rragy mennyiségú ivóvizzel kell
eIlátni.

Éppen ezért az élelínezési temékek vála§ztékában a fó helyet a sza-
lonna és a nagy kalóriatartalmú koncentrátu,rnok foglalják el.

Az étel lelmelegitésére §piritu§z kockát, a víz fertótlenitésére speciá-
lis eszközöket hasznáiurrk.

Külön meg kell említeni, hogy a csapatok vízzel történő ellátása
(külöllösen a Dízlnentes körzetekben) komoly problémát jelent, A gya_
korlatok tapasztá],ata azt mutatja, hogy harotevékenységek e§etén a Dapi
vízszükségJet a hegyes terepen eléri a 15 l/ember érteket. A probléma
megoldása érdekében cé]szerű idóben víztarialékot képezni es azt folya_



matosan utántölteni. A gyakorlatokoír a személyi állományt egy má§odlk
kulaccsal, míg az alegységeket műá,nya,g kannákkal látjuk el.

A íenti tapasztalat csak a]iiülizza a csapatok vízellátása mai szeíve-
zetének nem kell6 hatékonyságát. A ponto§, koordinált együttmű}ödé§t
az egyes szo§álatok között, véle,rnényiink szerint akadályozza a decent_
ralizált irányílás: a víz csapatokhoz tőíténő sállítá§áért az egyik, míg
a víz megszerzéséért, tisztításáért es a vízellátó pontokra ,történő szádlí-
tásáért a másik szerv a felelős, Különbözó irányokban üirténő tevékeny-
ség esetén ennek hatása különösen negatívan jelentkezik, véleményünk
§zerint, a vízbiztosítá§ irányításának egy kézben töriénő ii§szpontosítá§a,
(a7az a víZkwátás, -szerzés, -tisztítás, -tároliis és a -szállítás erőinek és
eszközeinek összevonása) lehetővé teszi a csapatok operatívabb és meg-
bízhatóbb vizbizto§ítá§át, többek között íürdes és mosás céljából is.

A gépjárművek, az önjáró és a harci technika aLkal,mazási §ajátos-
ságai hegyes terepen hatás§aú. vanirak azon múveletek ta,rtalmára és ide-
jére, amelyek nélkül a fenti eszközök megbízható üzemeltetése nem biz-
tosítható, A hegyekben jelentősen nő az üzemanyag-felhasználás, csök_
ken a motorteljesítméi-ry, ami csökkenti a §zállító. jármúvek eherbíró ké_
pességét. Érzékelhetően nő a kenóanaagígéng: több kell motorolajból,
különböző kenő- és alacsony fagyá§pontú folyadékokból.

A belsóégésú motorral. múködő szállítóeszközök teherhordó képes-
ségének csökkenése nagyszámú út végrehajtii§át teszi szük§égessé az egyes
áru c§apatokhoz történó eljuttaiása során, A Bo]gár Néphadseregben al-
ka]mazott, a hegyes terepen történő út§zámnövelés kiíejező együtthatók
(1,5-1,7 gépid,rlnűQek és troktorok, 1,1-1,3 póncélozott szó,Llító jó,rműuek
esetén) a gyakorlatok tapasztalatai alapján nem tekinthetők reáJisnak.
Gyakorlatilag ezek az együtthatók 1,9-2,7, illetve 1,3-1,5 értékek kö-
zött ingadoznak.

szintén nem hagyha,tó figyelmen kivül az a jellemzó sajátosság, amely
a csapatszintű szá]lítóeszközók utántöltesébóI adódik a szállitás fo]yamán.
Általában az utá,ntöltest terepjáró gépjárművel vagy igáseszközzel oda-
száIlitott hordókból vagy speciális üzemanyagtartályokból oldjuk meg,

Figyelembe kell venni azt i§, hogy a csapatok hatékony had,tápbiz-
tosításához nagy munkát ke]] elvégezni a terep múszaki elókészítése, a
hadtápobjektumok és a száltíta§j útvonalak védelme terén. Így például
az ellenséges a,knamezókön átjáIó készítésére, a földomlások, földcsu-
szamlások eltakarítására, a gyakorlatok tapasztalata alapján sok speciá-
lis műszaki lószert. robbanóanyagot, kűlönböző műszaki felszerelést kell
használni.

Jelentósen megnehezűI a hadtápegységek, -alegységek és -intézmé-
nyek irányítása. Ahhoz, hogy a hadtápobjektumok és az ellátott csapatok
között a rejtett, megbízható és folyamatos híradá§t bizto§ítsuk még egy
egé§z kérdé§kört kell megoldanunk.

Éppen ezért a hegyes terepen vívott harctevékenység a badtápszer-
vek idóben történő és viszonylag hosszan tartó felkészülését igényli, A
felkészűles a harctevékenységi körzet azon iizüa-geográfiai körüiményei-
nek tanulrmányozásával, értékelésével és szárnbavételéVel kezdődik, ame-
lyek közvetlenül hatnak a hadtáp erők és eszközök mozgási é§ műLködési
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leh€tóségeire. Gondosan á,t kell tekinteni a csapatok képe§ségét a kitéró
manőverekre, számba kell vennünk a terep§zakaszok (körzetek) védelmi
Iehetőségeii a hadtápobjokrtumok te!epítése volatkozásában.

Különleges Jigyelmet szenteliink a víz biztosítása es álcázrás, az utak
é§ az ö§vények tényleges mennyisége és minósége, az uta-k fejüesztése és
tókéletesíiése, illetve az ellerrség ál,taü megsenmisíthetős€ge elemzésének,
valamint értékelnünk kelt az időjárási vj§zonyokat, mint a helyi egész-
ségügyi szervek lehetóségeit, a személyi ii,llománynak türténő segíiség_
nyújtás éljából.

Kiindulva a harctevékenység va ószínűsíthető jellegéből, a terep ta-
nulmányozásának eredményeiből, a terep évszakra jellemző fizi.ka-geog_
ráfiai értékeléséből, a hadtápbiztosítás egyséÉeit é§ alegységeit .el kell
látni a szükséges számú terepjáró szállítóeszközzel, javítókészlettel, mű-
szaki folszerelésekkel, rőzsével, homokkal, megcsúszá§t é§ vi§szagurulá§t
gátló eszközökkel. Igen fontos a belsőégésű motorok porlasztóinak speciá-
li§ beszabályozása is.

Ha valamilyen okból kétely támad az anyagi eszközök gépjárművön
történő szállításában akkor igás vontatmányokat kell ö§szeállítani a meg-
felelő fe]szereléssel és takarmánytartalékkal.

A hadtápegységek és -alegységek személyi állománya döntó többs€ge
célszerű ha télen alpinista és sífelszereléssel is el van látva. Nagy jelen-
tóséggel bír a gyógyszer_tartalék összeállítása is, a harcosok megfázás,
hegyi betegségek, fagyások, va]amint a hüllők és rovarok csípé§e kövá-
keztében íellépő mérgezések elleni védelme.

Magától értetődirk, hogy a harctevékenységi körzetek tanulmányo-
zá,sa, azok mindenoldalú értékelése, a fizirka-geográfiai feltételek számba-
vétele nem történhet öncéIúan. Mindezt a csapatoknak, a konkrét hadtáp-
egy§égelrnek és _alegységeknek megszabott fe}adatok, az általános és an-
nak sajátosságai figyelembevételéve1 kell végrehajtani. Külijlnösen azok_
ra a sajátosságokra kell ügyelni, amelyek közvetlenül hatnak a harcra
vonatkozó elgondolásával összefüggésben (a harcteDékenaség LeJolyta-
tőlán@k áLtaldnos elgond,olósa az egges id,íszakokban).

A hadtápbiztosítás megszervezése során különleges figyelmet érdemel
a csapatok támadásának üteme, a szállíióeszközök megengedett haladási
§ebessége, az előretolt és manőverező c§oportok, a harcászati légideszantok
biztosított rendje, a második lépcső és a tartalék erók manőverei, A le-
hető legteljesebb mértékben egyeztetirk a hadtápszervek egymás között
és csapatokkal az együttműködés kérdé§eit a közeti feladat mélvségére,
valamennyi lehetséges tevékenységi irányla vonatkozóan. Igen gondosan,
szó szerint minden apró6ágra kiterjedően kell összeáltítani az együttmű-
ködés, az értesítés, a éhegjelólés egységes jelrendszerét, ugyanigy kell
pontosítani az éjszaka is jól látt}rató tájékozódási pontokat, amelyeket
hadtápegységek és -alegységdk használnak olórevonáskor é§ szétbonta-
kozáskor korlátozott látótávolság esetén.

A hegyes terep sajátos§ágaiít és a gyakorlatok tapasztalatait figyelem-
be véve, véleményünk szerint arra kell törekednürr,k, hogy a hadtápbizto-
sításra kijelölt egységek és alegységek széleskörűen és hozzáértóen hasz-
nálják ki a természetes fedeákeket é§ a csapatok közelébm tgtepülje-



nek. Ez lehetővé teszi az anyagi eszközök gyors szállítá§át (ega, maíi-
nunl két óróDal a íelado,tszabds után) és a, sebesüLtek és a betegek gaoTs
hó,tíaszóIlitlislit (natimurn ega óTóuaI a sebesüLés után).

Természetes íedez€kként hideg időben, hóesésben ki§ h€yi falvak,
"önálló házak, erdőgazdBságok, homokbányák, hegyi bányaüzenek, bar_
langok szolgálhatnak. Az elmúlt háború tapasztalata alapján, az ellen-
ség vára,tlan támadásának megakadályozása érdekében el ke1l kerülni a
hadtápegységek és -a]egységek telepitését kisebb folyók é§ szakadékok
mentén, A hádtáp§zervek á,ttelepítesét úgy kell megoldani, hogy az anya-
gi eszközök utánszállitása, a sebesültek és a betegek hátraszállitása és gyó-
gyítása folyamatos maradjon. A hadtápalakulatok nem tartózkodhatnak
ho6szú ideig az úton, hogy ne zavarják a második lépcső ós a tartalék
előrevonását és hercbaveté.ét.

A csapatok hadtápbiztosítása sajátosságait áttekintve hegyes terepen
történij harctevékenység esetón nem mehetünrk el szó nélkül az utak át-
eresztó képe-ssége növe]éséve] ö§§zefüggii kérdések . mellett sem. A gya-
korlatok tapasztalala azt mutatja. hogy ezt a hegyi utak szélesítéséVel
és javításáva,l, az eme]kedők és lejtők meredekségének csökkentéséve], a
szállitóeszlrözók pihentetLlsére és a különböző száliitmányok raktározá-
sára szolgáló parkolók épitésével lehet elénni. A hágókon, a meredek
emelkedaikijn és leitókön meg kel] szervezni a vontatókocsi-ügye]etet, a
lehetséges fóldomlások. fóldcsuszamlások. hóá|flivások útszakaszain, va-
lamint tükörjég keletkezésc eselére gondoskodni kell §peciális techni-
káról a rendkir,úli hel"vze1 meqszüntetóse ófdek(,ben. Ezen túlmenoen, az
ilyen útszakaszokon. va]amint árz éles kanyarokban és más veszél},es he-
lyeken kiegészitó forgalomirányító pontokat szervezilnk. Meg kivánom
jegyezni, hogy az uiak elókészitése. karbantartása és biztosítása terén a
legbonyolultabb és a legnagyobb volumenű murrkát általában a front erői
és eszközcj Vószik.

A harctevékenység során használt or§zágutak közelében meghatá-
rozott távolságonkónt (a konkrét feltételektől fiiggően) egész§égügyi Se-
gélyhelyek települnek a sebesü]ítek és a betegek ellátása éljából (ezek
közé tartoznak a2 ideiglene§ kórházak is).

VéJeményünk szelint az olva§ótábor szóle§ kötét érdekelhetik az
anyagi eszközök osapatokhoz tórténő időbeni és folyamatos §zál}ításá-
nak - gyakorlatok során kimunkált - módszerei i§. Ezt mindenekelőtt
valamennyi lehetsége§ szállitóeszköz bevonásával é.jűk el. Bizonyos anya-
gi e§zközök sürgős száIlítása esetén a szárazföldi csapatok alegy§égeihez,
széleskörűen alkalrrraztuk az úgynevezett .,tóbbszörös modul komplexu-
mokat" általában a,,íentról lefelé" elv alapján, ami a szembe iorgalom
maxtmá]is csókkentését eredményezi.

Azokban az esetekben, amikor a gépkocsin történő szállítás nern volt
megoldható, igásáll,atokat, néha pedig a személyi állományt is használ-
tuk, Ebból a c.elból a §zállítmányok átterhe]ésére átrakópontókat §zer-
veztünk. Ezeken a pontokon a mulka a következó,]réppen folyt: a szállit-
mányt egy 3-3,5 tonnás gépjárműról átterhel,tük 6-? kétlovas koc,sira
kocsin-ként 300 kg). Az igá§állatokat 100-120 kg-ma] terheltük meg, A
max. 30 kg súlyú terheket, kisebb távo]ságokra a nehezen megkö?elí,thető
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helyekre katonák szállitották. Az átrakodás meg]könnyitése és meggyor-
siiása érdekében olyan csomagolást alkalmazturnk, ame]y bármely szál_
IitóeszkdZ esetén jól használható.

külön alá kí\,ánom húzni a bekerítő osztagok és a harcászati 1égi-
deszantok hadtápbiztosítá§ának egészen kivételes bonyoluitságát a he-
gyes terepen: egyes esetekben ezek számára autonóm hadtápbiztositást
kell szervezni, vagy minimális anyagi eszközöket fel is kell náluk hal-
mozni. Ekkor figyelembe kell venni, hogy a heilikopterek képessége a
B00 m lólótti maga§ságon a feléIe, azaz 50l7o-kal csökken. Ezen túl, az
anyagi eszközök szállitási lehetóségeitóI függóen, használjuk a helikop-
telről repülőgépről) ejtóernyó a l<almazásával tórténő ellátást, iltretve a
helikopterek 1eszállópályáin keresztü]i ellátást is-

A hegye§ terep, a harctevékenység jellege specifikus hatással van a
várható veszteségek méretére, ezek ósszetételére, valamint a teljes egész-
ségügyi biztosításra, Így a harci veszteségek akár 20-30%.kal is alacso-
nyabbak lehetnek egy átlagos esethez viszonyitva, Jelentós százalékban
nem haIci eredetú ieszteség€k i§ előiordulhatnak, ezeket sziklaom)ás,
kóVek, égé§, mérgezés és má§ tényezók okozhatják,

A rászorulók megtalálá§ainak, illetve az egyes körzetokból tórténő
evakuálá§uk nehézségei következtében késedelmet §zenvedhet orvosi
ellátásuk. A fenti esetek csökkentése érdekében sebesűltkereső és -eva-
kuáló osztagokat célszerű létrehozni, A súlyos sebesülteket ágakból és
sátorlapból készített hordágyon,,,adltó módszerrel" szervezett igás Von-
tatmánnyal evakqáljuk. Ez biztositja. hogy ne csökkenjen a súlyosan
sebesűlt harcoso,k evakuálásának üteme azon kórzetekben, amelvek ie-
lentős távolságra Vannak a kValifikált ápolást biztosító segélyhelyektól. Ha
a segélyhelyek messze vannak, az útvona}on pihenó és melegedó ponto-
kat szervezü,nk, ahol a sebesülteket el lehet látni, injekciót kaphatnak,
forró teát ihatnak és meleg éte]t fogyaszthatnak,

Szintén meg kivánjuk jegyezni, hogy hegyes terepen folytatott harc-
tevékenység esetén a kü]önbőző irányban tevékenykedő alegységek se-
besültjeinek speciálisan erre a cé]ra kijelóüt egészségügyi erők és eszkö-
zök nyújtanak elsősegélyt. Az elsó orvosi ellátás a zászlóalisegé]yhelyen
történik, szintén itt döntenek az evakuálás kérdé§eben is. A gyakorlatok
tapasztalata mutatja, hogy az egységok ós magasabbegységek segélyhe-
iyei, le]használva a korszerű o.vostudomány legújabb vívmányait képe-
sek a legszélesebb körú egészségügyi ellátásra, be]eértve a bonyolult se-
bészi beavatkozásokat is- Ezek a segélyhelyek szükség szerint evakuál-
hatják a sebesülteket a megfeleló kórházakba is.

A hegyes terep sajátosságai jelentős hatássa1 vannak a hadtápobjek-
tumok őrzés-Védelmére, a hadtápegységek és -alegy§é8ek tevékenvségére,
A terep védelmi tulaj donságainak hozzáéttő felhasznáIása csökkenti az
ellenséges tevékenység kóvetkeztében lellép5 veszteségeket, ugyanakkor
a hozzáértés hiánya lehetóséget ad kis előkkel nagy veszteség okozására.
Minden esetben rendkívüli íontossággal bír a terep és az ellenség állandó
megfigyelése az uralkcldó magasságokró], valamint a megbizható érte-
sités megszervezése.

Különósen bonyolult a hadtápobj ektumok órzés-védelme éjje], va-
]amint a mozgás és a szétbontakozas során, Eppen ezcrt jó oióre tanul_



mányozni ke1l a haladási útvona akat. Fel keü tárni a tényleges és a le-
hetséges földomlás, földcsuszamlás körzeteit, meg kell jelölni az ellensé8
leh€tsége§,,leshelgeit", gondo§kodni ke1l a hatékony át§zervezésről.

A rövid pihenők alatt célszerű minden sza]kaszból öt-hat katonát a
terep konkrét szektorainak íigyetrésével megbizni,

A személyi állomány és az anyagi eszközök védelmének fokozása
érdekében kíVánato§ az összfegyvernemi alegységek hadtápszerveinek
megerősítése. A gyakorlatok, de különösen a lokálos konfliktusok tapasz-
ta|ata alt mutatja, hogy ha a hadtápegységek és -alegységek oszlopaiban
gépkocsizó lövészharcjárművek is haladnak, akkor hatékonyan biztosítja
az ellenség tárnadásának elháritását. Ezen kivül a diverzánsegységek el-
le,ni harchoz olyan légvédelmi géppuskával is kell rendelkeznünk, amely-
nek nagy a hatótávolsága és biáosítja a diverzánsok csapásának elhári-
tását.hegyes terepen.

Az esetek egy részében, a konkfét feltételekiől függően a hadtáp-
oszlopok bizto§ítására külön alegységeket kell kijelölni az összfegyver-
nemi egy§égek és magasabbegységek á1'lományából.

A csapatok hadtápbiztosítá§ának megszervezésekor hogyes terepen
az alábbiakat is figyelembe kell venni. Függetlenül attól, hogy a varsói
Szerzódés Tagállamai határozottan kijelentették, hogy semmi,lyen felté-
telek esetén sen alkalniazna,k elsóként nukleáris fegyvert, ezzel szemben
a NATo országok katonai felkészülése ennek a fegyverfajtának döntő
szerepet szán. Sd,t a NATo az atomíeg5rver váratlan, tömeges alkalma-
ziisára épít. Éppen ezért a nemzeti és az Egyeseitett Fegyveres Eróknek
készen ke1l állniuk a harctevékenységre az agresszor által al]<almazott
atomfegyver teremtet]te körülmények között i§. Ekkor nem feledkezhe-
tünk meg a,rról, hogy a hegycsúcsok és a hegygerincek, a völgyek és az
€rdóségek jelentős hatást gyakorolnak az atom- és más tömegpusztító
feglruerek pusztító tényezóire.

A hegyek ,,tlilotdali" lejtői Védelmet nyújtanak atomcsapás esetén,
Ugyanakkor hata]mas földomlii§ok és tűz is ke,letkezhet. A vöIgyekben
és az erdókben hosszú ideig hathatnak a mérgezó anyagok.

A hegyes terep érinti a hadtáp vezetését is, A terep árnyékoló tu-
lajdoNágai hatással va,nnak a rádió hiradó távolságára is, Jelentő§ ne"-
hézségek adódnak a vezetékes híradás megszervezésekcr, csökken az op-
tikai, rád,iólokációs és a vízuális megfigyelés 1ehetősége is.

Ezt é§ a hegyes terep egyéb, a Vezetés megbizható§ágát csökkentő
tényezó erejét mérsékelni lehet a h€dtápvezetési pontok közelítéséVgl a
csapatokhoz. Dkkor el kell kerülni a vezetési pontoli jelölt magasságokon
vagy ezek közelében történő elhelyezését, mivel ezeket az ellenség tájé-
kozódási pontként haszná,lhatja,

Összességében a leirtak meggyózően tanúsítják. hogy a hegyes tere-
pen történő harctevékenység esetén a csapatok hadtápbiztositása egy sor
sajátossággal bír, arnelyeket a hadtápszervek személyi á1lományának, va-
larnint a para,ncsnokoknak é§ a törzstiszteknek jól kell ismerniük és íi-
gyelembe kel,l venniük gyakcrlati tevékenységükben.
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