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I. RÉSz

A Ma5ar Közttír§e§ág honvédelmi politikája - a honvédelmi alap_
elvekben megfoga|mazott tételek értelmében - védelni jellegű. A Ma-
gyar Köztársaság a katonai erő alkalmazását, azotszág területén belül az
ország területi sérthetetlenségének biztosítása érdekében, végső eszköz-
nek tekinti. Ennek értelmében ery esetlegesen bekövetkező fe§lveres
konfliktus (háború) esetében "hadsántéren" az ország területét ketl ér-
teni. Az ország terűletének és a haderő alkalmazási színterénekvalószínű
e§bee§é§e úi megvilágitásbahelyezi az or§zág területének háborúra való
felkészítését.

Az ország terüleének hadműveleti előkészitésg azaz a hedszíntér-
előkészítés rendkívüli jelentóséggel bír a hadászati védelmi hadművelet
(hadmúveletek) sikeres megvívás a, az ország területi sérthetetlenségé-
nek szavatolása szempontjából. A hadszíntér-előkészítésen - a jelenlegi
felfogás szerint - azokat a békében és háborúban megvalósítandó rend-
§zabályokat é§ gyakorlati tevékerységeket értjük, amelyek az országvé-
delmének, a fegyveres erők §ikeres alkalmazásának hadszíntéri feltéte-
leit teremtik meg. Ezek a rendszabályok átfogják a nemzetgazdaság, az
infrastruktúra mozgósítását, a hadviselés igényeihez történő igazítását.

Egl másik megkizelítésben a hadszíntér-előkészítés azokat a rend-
szabályokat foglalja magába, amelyek az ország terúletének, lakosságá-
nak védelmét, az á|lami-, katonai vezetés folyamatos fenntartását, a la-
kosság és a fegyveres erők ellátását, a haderő sikeres alkalmazását bizto-
sítják.

1 DíIová§z Zoháo alezíede§, adjunktus, ZM(A Haditecbnikai Tanszék.
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A fentiekből logiku§aD köveíkez\ ho5r a hadszíntér+lókészítá bé-
keidejű és háborús feladatrendszerének szerves részét képezik azok a
rendszabályok és gyakoílati tevékenpégek is, amelyek a feryveres küz-
delem, a védelmi hadmúvelet (hadműveletek) anyagi-technikai (logisz-
tikai) szükségleteit vannak hivatva biztosítani. Ezen belül - ebben a ta-
nulmányban - csak a szükséges lőszer és egyéb harcanyag készletek, va-
lamint a különbó ző szakany agkészletek felhalmozásáról, a haditechnikai
eszközök üzemfenntartá§ához szükséges és a hadszíntéren, hadműveleti
területen fellelhető hellteállító kapacitások felméréséról, szülség sze-
rinti aktivizálásáról lesz szó.

A témakör elmélytilt üzsgálata, a szükséges feladatok meghatározá-
sa, illetve a lehetőségek elemzése során, elsó lépésben a hadszíntér anya-
gi-technikai szempontok alapján történő megítélésével célszerű fogla|-
kozni. Ezen belül a háború várható jellegét, az anyagitechnikai szülség-
letek alakulásának lehetséges mértékeit kell megvixgálni. Ennek mér-
legelése során a fegyveres kiizdelem méreteit, intenzitását, térbeli és idó-
beli kiterjedését is elemezni szükséges.

A szúkségletek prognosztizálása után a kapott értékeket szembesít-
ve a hadmúveleti területre felvonuló csapatok anyagitechnikai lehető-
ségeivel lehet megállapítani a felmerülő kapacitásigényeket. Ezt követó-
en kell megkeresni azokat a lehetóségeket, a honvédségi és nemzetgaz-
dasági kapacitások aktivizálá§ának azokat a módszereit és formáit, ame-
lyekkel ezek a fedezetlen szülrségletek kompenzálhatók.

A tarultnánynak össnsségében olyan anyagi-Uchnikai (logisiikai) rend,
szertnodell felviázolása a céIja, amely Iehetóségeinél fogva, múködési mód-
ja alapján a közponi és a helyi (hadszíntéi) lehetőségek aldivizálásóva|
kihasználósával képes lehet a hadművelet anyagi-technikai szülcségletei-
ne k m ara d é ]a a lan kie lé gít é s ére.

A tanulmányban azok a feladatok és rendszabá\ok kerülnek meg-
fogalmazásra, amelyeket részben már békében, részben pedig a háború
(a hadműveletek) során kell végrehajtani, illetve foganatosítani az anya-
gi-technikai biztosítás optimális végrehajtása céljából.
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A had§zíntér-előkészítés alapjai

_ _ 
Magyarország teljes függetlenségének visszanyerés e ltán, az ország

védelmének nemzeti alapokon, önállóan történő megszervezése újsze-
rűen veti fel a háborús térségnek - a hadszíntérnek, a hadműveleti terü_
letnek, a harctevékenpégi körzetnek - mint a fegyveres ktizdelem külön-
bözó nagyságrendű színtereinek megfogalmazását, értelmezését.

Háborús térség alatt ebben a fogalomrendszerben azt a íöldrajzitér-
séget (földrész, régió) értjük, amelyben a szembenálló felek, hadipoten_
ciáljuk döntő részét, a fegyveres erók meghatározó hadászati csoporto_
sításait összpontosítják (elhelyezik, állomásoztatják).

A hadszínteret ebben az összefüggésben a háborű térség részeként
deffiniáljuk. Így a hadszíntér a háboiús térség azon ráze, airelyben az
ellenséges hatalmak katonai potenciáljai, katonai objektumai csapatcso-
portosítá§ai találhatók. Esetünkben a hadszíntér ezen értelmezés szerint
a különböző szomszédos országok területét, illetve Magyarország terű-
letét foglalja magába,

Hadműveleti terület a hadszíntémek az a tésze, amelyen a száraz-
földi haderó hadmúveleti csoportosítása (csoportosításai) a féryveres küz-
delem megvívásához szétbontakoztak, ahol a szembenálló seregtestek,
hadmúveleti harcászati magasabbegységek, a szervezetszerú és megerő-
sítő erőkkel a hadműveletet (hadműveleteket) megvívják.

A hadműveleti terület egyébként egzakt módon meg,lelölhető helye
a hadszíntéren belül egyértelműen meghatározható. A hadművelei terü-
letet a hadművelei csoportosítás súvhatúrai, a harcéintkezés vonala ha-
tárolja, mélységét pedig a második lepcsőben lévő csapatol; illetve bbtosító
szaksapatok műktú.ési terüIetének hátsó határa adja meg.

A harctcvékenységi körzet ebben a taxonómiai felsorolásban a fegy-
veres küzdelem azon színtere, amelynek határain belül a csapatok (har_
cászati kötelékek), harctevékenységeiket megvívják. A harctevékenlségi
körzet általában a hadműveleti terület szerve§ részét képezi. Csak alá-
csony intenzitrású - háborús küszöb alatti - fegyveres küzdelem esetén
alakulhat ki önálló harctevékenységi körzet, A harctevékenységi körzet
többnyire a hadműveleti területen belül kerül kijelölésre. Az a terület,
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ahol a különböző összfegyvememi és fe5ruernerni csapatok harcrendi
elemei működnek.

A fegrverts küzdelem színíerénel illetve ezen belül a különbóó
nagnágrendű térségeknek az eryértelmú meghatározása nemcsak a fegy-
veres küzdelem rnegvívása, az erók és eszközök alkalmazása szempont-
jából bír jelentőséggel. A hadszíntér, a hadmúveleti terület, a harctevé-
kenységi körlet eryértelmű meghatározása, az anyagi-technikai biztosí-
tás szempontjából is rendKvül íontos. A fegueres kiddelem H)lönböző
naglságrendú színtereinek határai e,gyben behatárolják azokat a katonai
és nemzetgazdasági kapacitrásokat, anyagi eróforrásokat, közlekedési le-
hetőségeket és egészségügyi intézményeket, amelyeke az adott hadmű-
veleti csoportosítás anyagi-technikai szütségleteinek kielégítésénél tá-
maszkodni lehet. (A hadszíntér - hadműveleti terüet - harctevékenységi
körzet kapcsolatrendsz-etét az 1. sz. vózlat szemlélteti.)

A hadszíntér, a hadműveleti terüleq illetye a harctevékenységi kör-
zet határa, egyben haiárt szab a kűlönböző tagozatokban működő anya-
gi-technikai rendszereknek, folyamatoknak i§. Lényegében ezen határok
mentén kapcsolódnak eg5rmáshoz a hadászati, hadműveleti, illetve har-
cászati szintú ellátási-biztosítási-tagozatok. A határok egyértelmű kijelö-
lése, az adott térségben fellelhető kapacitások, anyagi forrásolq szolgál-
tauások igénybevélele szempontj ából rendHvüü jelentőséggel bír. Uglan-
csak rendkívül fontos az adott téíségben lévó nemzetgazdasági kapacitá-
soknak, ellátrási forrásoknak a haderó ellátá§ába történő bekapcsolásá-
nál, a kapcsolatokjogi szabályozása, a kapacitások elosztása, a kiilönféle
szolgáltatások szervezett igénybevétele. A probléma részletes kibontósá-
va| a kiilönboző ellltási-biztosítósi-szowltatá§ tevékenyEégek szervezési,
irányítási kcrüseivel, a folyamatok jogi szabóIyozásának szül<ségességével,

az eges biztosítási szalaerületeknéI részkteiben is foglalkozom.

A hadszíntér-előkészítés feladatrendszerének struktúráját üzsgál-
va, a folyamatokat a vezetési szinte\ illetve a háborút megelőző idősza-
kok viszonylataiban elemeane, a következő megállapításokat tehetjük A
feryveres küzdelem különbözó nagságrendű térségeinek (színtereinek)
előkészítése, különbözó módon történó tagozódásánál sok azonosság fe-
dezhetó fel a hadművészet elméletének tagoódásával, A feladatok veg-
rehajtrásának időrendiségét vizsgálva is eg5rfajta lépcsózöttség mutatható
ki. A kütönböző nagyságrendú színterek elókészítésében is tapasztalható
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bizonyos sorrendiség, a tevékenységek bizonyos mértékú átfedése, egy-
másra épűltsége.

A fentiekbőI egértelmúen követkziN hogy az anyagi-technikai biz-
tosítás vonatkozásában is időben és térben elhatárolódnak egymástól a
hadszíntér, a hadműveleti terület, illetve a harctevékenységi körzet elő-
készítésének feladatai.

Míg a hadszíntér egésát illetően a szaldeladatok jelentő része (köz-
ponti tárintézetek, javító szervek telepítése; készletek felhalmozása, ipa-
ri kapacitások lekötése, stb.) már békeidőszakban végrehajtásra kerül,
addig a hadműveleti terület és a harctevékenységi körzet vonatkozásá-
ban ez a veszélyeztetettségi időszakra, illetve a háború idejére helyeződik
át. Akülönböző szintű szaKeladatokat lépcsőzetesen a magasabb szintű
rendszerek lehetőségeit figlelembe véve, a csapatok alulróljövő igénye_
ihez igaátva kell meghatározni es végrehajtani. (A kapcsolatrendszert a
2. s z. v ázl a t szem!éltet|).

A háború várható jellege

Napjainkban Eunópában soha nem tapaszíatt politikai, ársada-
lmi folyamatok nennek végrc, A bipoláris világrendszer megszűnése, a
koalíciós rendszerek felbomlása van folyamatban. Ez a geopolitikai hely_
zet, kedveó lehetóséget biztosít egy új biztonsági rendszer kidolgozásá-
boz- Arégi gazdaságikatonai szövetségi rendszerek felbomlása kapcsán
kialakuló poütikai-hatalmi vákum, eryébként is sürgetóen hat az új vé-
delmi sávetségi rendszerek kialakítrásiára. Uryancsak az új biztonsági rend-
szerek kidolgozását sürgeti az a körülmény, hogy a kózepkelet-európai
térség sem politikai, sern gazdasági értelemben nem tekinthetó szilárd
régiónak.

A Magar Köztársaság ebben az elkntmondásokkal terhes ténégben
prób álj a meg kialakítani demokratikus állami intézményendszeré| kísérli
meg rendezni kapcsolatait a szomszédos országokkal. Tesz lépéseket az
európai integrációs szervezetekhez íöríénő íe|zárkózás, a mielőbbi csat-
lakozás érdekében.

A térség orságainak gazdasági és katonai potenciáljait elemezve
valószínű, hogy egy esetlegesen kirobbanó háború dön tően hagDmányos
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eszközökkl kerül megvívásra. De még a hagyományos feryverrendszerek
kategóriáján belül is hiányoznak a régió haderőinek eszközrárábóla a nagl
hatótóvolsáTli, nagtpontosságú pu'ztító eszközök Aközép-kelet-európai
térség országainak haderői haryományos fegyverzetüket tekintve is messze
elmaradnak a ülág élvonalában lévő hadseregek technikai színvonalától,
A Magur Honvédségben meglévó haditechnikai eszközállomány egl jelen-
tős hányada techniknilag elavultnak teknthető, nagy részük több évtizede
rendszerben lévő harceszköz. A csúcstechnológiát megtestesítő elektro-
nikai eszközök, a nag]pontosságú tűzeszközök a legtöbb kelet európai
haderő fegyverzetéből, így a magyar Honvédség eszközrendszeréból is
hiányoznak

Mindezekból a kiirii,|ményekból arra lehet következtehi hogy a tér-
ség haderői technikai színvonalukat, harcéítékiiket tekintve elmaradnak
a világ korszerű haderőinek felszereltségétől, ütőképességétól. Ugyan-
akkor fontos azt is kihangsúlyozrri, hory a térségben még jelen vannak
nukleáis eszközölg működnek atomerőmúvek és más veszélyesnek te-
kintendő üzemek. Ez a körülmény szülségessé teszi a haderők és a pol-
gári lakosság felkészítését a tömegpu§ztító fegyverek elleni védelemre,
a csapások következményeinek felszámolására.

Végül meg kell említeni hogy a közép-kelet-európai térség haderői
kózött többnlre sem technikai színvonalban, sem a létszám és eszköz-
mennyiség tekintetében nincs nagyságrendi különbség. A régió haderői
kevés kivétellel közel azonos ütőerőt képviselnek.

Elernezve a környező orságok nem zetgazdaságának telj esítményét,
teherbíró képességét, a haderők készenléti helyzetét megállapíthatjuk,
hog azok csak huzamosabb idejű felkészülés utón |ennének képesek a
háború megindítísára, az elhúzódó hadüselés terheinek elviselésére, a
haderő szükségleteinek kielégítésére. Ebből okkal lehet követkeaemi ar-
ra, hogl a térségben kibontakozó agresszíót viszotrylag hosszú (több hóna-
pos) veszélyeztetettségi időszak előzheti meg. Ebben a veszélyeztetettségi
időszakban történne meg a haderó béke állományról hadi állományra,
béke vezetési rendszerről háborús vezetési rendszerre való átállítása. A
nemzetgazdaság ebben az átmeneti idószakban készülhetne fel a haderó
és a lakosság háborús szükégleteinek kielégítésére. Ezen időszakban
menne végbe a különbözó hadiipari kapacitások aktivizálása, a haditer-
melés felfuttatása.
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A háború jellegének megítéléséhez tartozik a fesperes konltiktus
várhaúó móreteinel térbeli és időbeli kiterjedésének prognosztizálása
is. Elemezve a közép-kelet-európai politikai, társadalmiviszonyokat, va-
lószínűsíthető, hogy a térség ors zágai között kirobbanó fegyveres konf-
tiktus (háboní) zem ksz globáIis jellegli. Tefiletik;ríerjedése nem nyúlik
túl a szembenálló országok határain. Feltételezhető, hogy a támadó fél
korlátozott erők bevonásával, korlátozott méretű és célú ágressziót hajt
végre. A szernbenálló felek által a fegveres konflildusba bevonható erők
mennyisége vórhatóan néhálry hadtest, esetleg hadserey nagtságrendú csa-
patcsoportolító§gterjedne. Yalószínű, hogy ebben a vonatkozásban a fel-
ső határt az adott országok haderőinek mozgósított állománya képezné.

A hábonú időb€li lefo$sá! idótartamát tekintve igen sok a bizony-
talansági tényező. A feg5iveres küzdelem intenzitásától, a hadműveletek_
be bekapcsolódó erók mennyiségétől, a hadműveletek céljától, az agresz-
szió méreteitól fiigghet az ellen§égeskedés időtartama.

Ebben az iisszefiiggé§b€n foníos szerepet játsáat az az anyagi-tech-
nik i potenciáL amellyel a hadsertgek már békében rendelkeznek A
haditechnikai eszközállomány, az a hadianyag készlet, amellyel mint ha-
dászati potenciállal a háborút megindítják. Ezen hadipotenciál felhasz-
náliá§ának ütémétől (intenzitásától), illetve ennek reprodukálását célzó
hadiipari termelés lehetőségeitől is fűgghet a háború időtartama.

A fenti elemzesek alapján következtetéseket lehet levonni a háború
reális anyagi-technikai szükségleteinek mértékére.,,4 haditechnikai biz-
tosítúr v onatkozós óban közelítő ponto s s á gal meghat ározhatók: egyr észt
a felhaszná|ásra kerüló lószerek és más hárcanyagok mennyisége, Ífenn-
tartási űavító) anyagi keszletek nagysága, másrészról az eszközvesztesé_
ge\ illewe azok helyreállításához szükéges karbantartó-javító kapaci-
tások.
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A harcanyag sziikségletek alakulása

Elfogadva a haderő várható alkalmazásával kapcsolatos előzőekben
foglalt helyzetmegítélést, az ebből levont következtetéseket, a konkrét
szükségletek mérlegelése a következók szerint lehetséges:

Ery-ery gépesített lövész vagy harckocsi dandár, a harcfeladat mé-
retétől és tartalmátót függően, naponta 250-350 tonna lőszer, és 100-150
tonna egyéb harcanyagot használhat fel. A különböző harcanyag félesé_
geknél az átlagos felhasználás az alábbi értékeket érheti el.

Harcanyag
Felhasználás

(iav. /db) (t)

l
ő
s
z
e
r

e.löv.

f.löv.

av.

tü.

pct.

RPT
hk.

le.

0,7_1,0

0,u7,2

7,2_7,6

7,2-7,6

0,8-1,0

0,&1,0

0,5-0,8

1,0-1,5

30-40

10_15

50-70

6N0
25-3o

8_10

4040
3-5

Osszesen - 250J50

mú.
hc.
ag.

harckocsi akna

gyalogsági akna

nyújtott töltet

robbanó anyag

FRT
MoN 100200/

10000-12000

1600-1500

8-10

600-1000

50-100

120-150

1-1,5

6€
3-5

7-2

műsz. harcanyag összesen: - 13L170
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(A táblázatba a védelmi harc anyagfelhasmálási normatívái szere-
pelnek A kiilónböző lószenípusolanál a támad.ósi normákpoitív és negatív
irányban 20-30 Vo-kal eltérhetnek A műszaki harcanyag felhasznáIás tá-
madásban 50-70 Vo-kal is kevesebb lehet).

Az elsó lépcsőben fóirányban harcoló hadosztáIyna\ a megerősítés
mértékétől is függően 1200-1500 tonna lőszer é§ 250-400 tonna harc-
anyag lehet a napi szükséglete.

Egy hsdtest nagyságrendű hadműveleti csoportosítás napi lószer fel-
használása 2500-3400 tonna, harcanyag felha§ználása 300-600 tonna ha-
tárok között mozoghat. Ery 5-8 napos hadművelet során az összesített
harcanyag szükséglet elérheti a 16000-24ü[ tonnát. A különbiizó harc-
anyag fajtáknál az átlagos felhasználási értékeket az alábbi tábÁzat
nutatja:

Harcanyag Felhasználás

napi átlag hdm. össz.

fiav. /db ) (t) fiav. / db ) (t)

löv, eryéni

löv. fedélzeti

av.

tü.

sv.

pct

RPT
hk
létü.

lérak.

0,3-o,4

0,44,7

0,u7,2

o,u|,2

1,0_1,6

0,5-o,8

0,5-0,8

0,34,5

1,0-1,5

1,0-1,5

100-130

80-130

2ü}-300

1000-1500

7fi}-1000

2m-300

60-100

500-800

60-100

2o_3o

2,u3,0

3,0-4,0

4,oÁ,0

4,o4,0

3,0-4,0

3,0-4,0

3,0-4,0

2,0-3,0

4M,0
4,0-6,0

600-1900

500-700

1fix}-lstn

500o-7m0

2000-3000

1000-1500

3ü}-400

36{xL5fin

250-400

80-120

összesen:
Qószer)

250l}-3400 140lXL2000
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Harckocsi akna

Gyalogsági torpedó akna

Robbanó anyag

MoN 100/200

(db) (t)

200000-300000

50000-100000

1000-1500

2000-3000

50-100

150-250

2540

Osszesenl (mű.harc.ag.) - 2200_3400

(A normatívók a hadtest védehni hadtnűveletérc vonatkoznak Tóma-
dó hadművelet normatívái ettőI kisebb-nagobb mértékbm ehahetnek)

A haderó összesített felhasználá§át üzsgálva a fentiek még kiegé-
szülnek a légvédelmi és repúló csapatok szükségleteivel, i|letve a köz-
ponti rendeltetésű katonai szervezetek napi anyagfelh asnálásávaL Ezek-
nél a katonai szervezeteknél a harcanyag szükségletek alakulása elsősor-
ban az ellenség légi támadó eszközeinek aktiütásától függ.

A fenti szükségletek meghatározásánál iránymutató jelleggel azokat
az anyagfelhasználási normatívákat vettern figyelembe, amelyeket az el-
méleti kutatásban, az oktatá§ban és a csapatoknál folyó törzskiképzések
során általánosan alka|maznak. Ezek a harcanyag felhasználási nonnatí-
vák átlagos interuitósú fegueres ki]zdelmet feltételemek Mint ilyenek te-
hát, nen alkalmasak az alacsony intenzitású, ehúzódó jellegú, korláto-
zott erókkel, korlátozott cellal a háborús kiiszöb alatt folyó fegyveres
konfliktusok anyagszűkségleteinek prognosztizálására,

A fenti normatívák a csapatok harcértékével, csapásmérő képessé-
gével arányban lévő, megfelelő méretű és intenzitású "hábonis" alkalma,
zásnak felelnek m eg. Ez nem zárja kj, sőt íelíételezi hogl a mindmkoi
artyaffelhasznólás fíig,: a szemberlálló erók által alkalmazott pusztító esz-
közök mennlségétől és minőségétől; a harc (hadműveleti) feladatok mé-
reteitől, tartalmátől; az a|kalmazott harceljárási formáktól, végsó soron
tehát az erőkifejtés mértékétól, a harc, a fegyveres küzdelem intenzitá-
sátóI.
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A javító kapacitás igények (sziikségtetek) alakulása

Az anyagi+echnikai szükégletek másik nagl csoportját a javítGvon_
tató kapacitá§igények képezik. Azokról a helyreállítási lehetőségekről
van szó, amelyeknek a hadszíntéren, a hadmúveleti területen meg kell
jelennie ahhoz, hogy a csapatoknál felmerülő vontatási, javítási igények
kielégítésre kerüljenek.

Ezek előrebocsájtiása után vizsgáljuk meg a harctevókenysége\ had-
műveletek során várható eszközveszteségek keletkezésének folyamatát,
a veszteségek térbeli és időbeni elosztását, a helyreáltíthatóság szerinti
minőségi megoszlásukat.

Hadtest naglságrendú hadműveleti csoportosítást alapul véve, a szer_
vezetszerű és a megerősítésül kapott harceszközök m ennyisége az alábbi
áíékeket érheti el:

- harckocsi
- lövész páncélos

- tüzérségi eszköz
- légvédelmi eszköz
- páncéltörő eszköz
- gépjármű

400_500 db
1000_1200 db
800-900 db
400-500 db
600-700 db

15000_20000 db

A hadműveleti fe|épitóstől, az erők, eszkcizök alkalmazásának rend-
jétől függően, a harcjármúvek, illetve a tűzeszközök 70-80 7a-a üzemdr
a harcérintkezés vonalában, a hadmúveleti felépítés első lépcsőjében. Ez
az az eszközállomány, amely közvetlenül ki van téve az ellensé7 pusztító
tűzhatásánab amelynél fokozott mértékben számolni kell a harci sérü-
lésekkel.

A harcjármúvek, illetve tűzeszközók fennmaradó 20 -3O Vo-aharcá-
szati, illetv€ hadműveleti tartalékban, második lépcsőben helyezkedik
el. Ez az eszközállomány, a harcbavetésig (harcérintekezés kialakulásá-
ig), viszonylagos védettséget élvez az ellenség íűzeszközeivel szemben,
így itt harci sérülésekkel csak kis mértékben kell számolni.

A harcbiztosítás terúletein üzemelő, különbözó szaktechnikai esz-
közök (mint például a műszaki gépek, felderító-, vegyivédelm!, elektro-
nikai eszközök) esetében a veszteségképzódés foly amata, az e|őzőektő|
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eltérően alakul, A híradó eszközök eg részénél a folyamat megegyezik
a harcjárművekkel kapcsolatosan leírtakkal. Más eszközcsoportoknál -

amelyek a harcrend mélységében üzemelnek - alacsonyabbak lesznek a
mennfségi mutatók. Egyes esetekben pedig - mint például az állásépítő
gépeknél - a veszteség keletkezés legintenzívebb időszaka a védelemre
történó felkészülés idejére esik.

A kiszolgáIói szférában működő eszközállomány döntó többsége a
harcrend, a hadműveleti felépítés hátsó térségeiben üzemel. Ez a rnúkö-
dési terület már kívül esik az ellenség túzeszközeinek hatótávolságán, íry
a veszteségek zömét a fokozott intenzitású üzemeltetés miatt meghibá-
sodott eszközök atkotj ák. Ezzel szemben az alegységek ell átását végző
szállító gépjármúveknél, a harcrend mögött múködő javító-karbantartó
eszközöknél harci sérülésekkel is számolni kell.

Fentiek értelmében hadtest nagnágrendű hadműveleti csoportosí-
tást feltételezve, a fegyveres küzdel em sotál az alábbi napi-, illetve had-
műveleti (ósszesített) veszteségekkel kell szdmolni:

Ezek a vesztesé§ mutatók a hadtest szintű átlagértékel@t mutatják
Ezen belül, a különböző csapatokná| a harcrendben elfoglalt he\től, a
harcfeladat jellegétől függően, a veszteségek az átlagértékektől jelentős
mértékben eltérhetnek.

A fenti prognózi§ban ismertetett veszteségi mutatókkal számolva, a

hadművelet során, a különböző eszközökből a következó összesített vesz-

teségek várhatók

harckocsi
lövészpáncélos
tüzérségi eszköz
páncéltöró eszköz

150-250 db
300-500 db
250-300 db
200-250 db

Eszközcsoport Veszteség

napl hadmúveleti

harceszköz

harcbiztosító eszköók

kiszolgáló eszközök

8-12 Vo

5-8 Vo

3_5 %

30-50 Vo

2fr-30 Vo

15-20 Va
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légvédelmi eszköz 730-180 db
gépjármű 3000_50m db

Ezek t€hát azokaz anyagi-technikai szükséglete§ amelyek egy eset-
leges háborúban, a hadműveleti területen a harcoló csapatoknál jelenr
keznek. Ezek azok a szülségletek, amelyeket a hadművelet sikere érde-
kében a csapatolrmál meglévó anyagi-technikai potenciállal, illewe a had
műveleti területen felhalmozott anyagi készletekből, a mozgósított hely-
reállító kapacitásokkal ki kell elégíteni.

A uüI<séglaek kielégítésenek módjaiva| leheűségeivel a tanubnáhyom
mósodik részében foglalkozom.
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