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TERÜLETVÉDELMI CSAPATOK ALKALMAZÁSÁNAK
ANYAGI -TECII]\IIKAI BIzTosITÁsA

Vdrhs József|

A területvédelmi csapatok háborús alkalmazrásának anyagi-techni-
kai biztosítása sajátosan, a tábori hadsereg csapatainak biztosításától el-
térő rendszerben valósul meg. Ezt meghatfuozza és befolyásolja a terü-
letvédelmi csapatok háborús feladatai, alkalmazrásának körülményei, az
anyagi-technikai vezető és végrehajtó szervezetek lehetóségei.

Acikkben a területvédelmi parancsnolrság alárendeltjei közúl a hon-
védelmi dandárok és a repülő katonai szervezetek anyagi-technikai biz-
tosításával nem foglalkozom, az alkalmazási sajátosságaik miatt önálló
tanulmányként került feldolgoZásra.

Bevezetóként - a köárttretóség érdekében - a vixgált terüleWédel-
mi katonai szervezetek alkalmazásának |egjellemzőbb, az anyagi-tech-
nikai biztosítás §zempontjából l€inkább rneghatározó körülményeket
ismertetem röüden, a teljesség igénye nélkül.

A terülewédelmi csapatok általában közvetlenül nem vesznek részt
a védelmi hadműveletben. Feladataikat a hadművelet helyétól függetle-
nül az egész ország területére kiterjedóen végzik, három kerületben, il-
letve a megyékben. Működési körzetik"sávhatárui" a kerületek és a me-
glék határai.

A terüle§édelmi ezred,ek - az őrzászlóaljak számától függően (1-3)-
55-6O Vo-a az ezredparancsnokságtól távol, a megye területén, 30-50 he-
lyen települve hajtanak végre állandő, azMBYezérkar által már béké-
ben meghatározott és kijelölt helyeken objektum órzési feladatokat, mű-
ködtetik a sugárfigrelő és jelzórendszert.

t Márkus Józs€f alezíe-des, MH szcsP-sás ATF -réBTqrezt 6^átyve7a(ó - helyettes
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A területvédelmi ezredek az állandó jellegű két fó feladaton túl a
műszaki, vegyivédelmi, egésxégügyi, területvédelmi századaikkal a tele-
püIési helyükról alkalmama, előre nem tervezhető feladatként részt vehet-
nek - önóllóary vag mós katonai, illeue polgái szervezettel egüttműködve
- az adott meglében:

. 
- fontosabb objektumokat ért csapások következményeinek felszá-

molásában, az elienség légideszantjai, diverziós csoportjái felderítesé_
ben, az eryjüktól függóen megsemmisítésükben, katonai renrlészeti és
rendfenntartó i-eladatok végrehajtásában;

_ hatiműveleti területen a tábori hadsereg vagy a gépesített hadtest
parancsnok elhatároa{sa szerint sz funyak, hé:agok, fontos irányok lezá-
rásában, műszaki, veryivédelmi, egészségüryi siakfeladatok vegrehajtá-
sában, műszaki zárak létesítésében.

A vezetésbiztosíló ászlóalja! a személl tartalékképzj ezrede\
ászltóaljak és a hadifogoty táborok a megalakulási, illeivé a részükre
kijelölt kórletben települve végzik _ a mcgnévezésükben is megjelölt tar-
talommal - a fe|adataikat.

A területvédelmi csapatok mindegyike békében nem éló katonai
szervezet, .mozgísítás útján alakulnak meg é§ általában katonai objek-
tumba települnek. A területvédelmi parancsnokság, a három terüleivé-
delmi kerűletparancsnokság a srárazílildi csapatoi és katonai kerület
parancsnokságokból, sátválással jönnek létre.

A hadnűveleti területen lévó terülewédelmi ezredek a tábori had-
sereg,_illetve az adott gépesített hadtest parancsnokág hadmúveleti alá-
rendeltségébe kerül. A hadműveleti területen megalakult szeméM tar-
talékké_pó csapatokat, a hadifogoly táborokat a hadműveletek mégkez-
dése előtt hadműveleti területen kívüli helyre telepítik át.

Az anyagütechnikri bizto§ítá§ tet?ezésérg szervezésért - a kötelék-
ben lévó zászlóaljak kivételével - vezetó §zerY€zet minden szinten, uryan-
akkor a végrehajtásra csak kettó (ezred és zászlóalj szintű) bizto;íiási
tagozat van rendszeresítve. A kötelékben lévő zásztóaliaknál (aerületvé-
delmi ezredek órászlóaljai) csak az önálló étkeztetés.Ó é, ig"n ki, kup"-
citrással első szaksegélyre van lehetóség.
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A katonai szervezetek szállító kapacitása áltaiában nem elegendő a
csapatké§zletek egyidejű szállítására, alapvetően csak az utánszállítás, il-
lewe a vételezés feltéteieit biztosítja.

A ter&letvédelílri csapatok alkalnaá§ának
anyagi - iechnihai biztG§í!á§a

i./.d terüle'tvédelrni csspatok harctevékenység€;rek közvetlen anya-
gi-tecbnikai biztosítását a dandárok, ezredek, zá"sziőaljak technikai ki-
szolgáló, javító, etlátó, szállító és egesxégüryi aleglségei a náluk lévó
anyagi készletekkel, technikai eszközökkel végzik a területvédclmi és a
területvédelmi kerületparancsnokágok anyagitechnikai f6uökségei-
nek szakmai irányításával, felüg,eletével.

A csapatok anyagi-technikai biztosítása közvetlenül a Magyar Hon-
védség legfelső, központi (lrariászati) anyagi-technikai biztosítása tago-
zatához kapcsolódik. A hadműveleti tevékenpéget folytató tábori had_
sereg, gépesített hadtestek hadmúveleti területén lévó terülewédelmi
csapatok anyagi-technikai biztosítása a hadsereg, hadte§t biztosítási
rendsze,réhez igazodik a THDS, a gépesített hadtest Anyagi_technikai
F6nök elhatározásának megfelelően.

2.1 ln anyagi-le,hnikai utalúsági rtndet az MH Anyagi-technikai
Fócsoportfőnök már békeidószakban, de legkésőbb a mozgósítási ké-
szenlétig kiadja.

A közlekedési-, polgári objektum őrségek, a sugárfiryelő és jeló-
rendszer ellátását alapvetően polgári szervekhez, a települési hely köze-
lében lévő katonai szervezethez, laktanyához utalva, illetve a területvé-
delmi ezred ellátrási rendszerén belül, béke állapotban kell megszervezni.
A polgári objektumokat és szolgáltatá§okat (mint orvosi ellátás, étkezte-
tés, mosatás, fürdetés, gépjármű javítá§, stb.) a HVK Szervezesi és Had-
kiegészítési csÖportfónök 0211992. számú intézkedésének 61-64. pontjai
szabáIyozzák Az érintett katonai szprvezetek az ellátráshoz szü}séges ki-
utaló határozatokkal általában rendelkeznek, de amk a gyakori tulajdo_
nosi váltás miatt folyamato§ ponto§ítást igényelnek, illetve a külföldi tu-
lajdonossal nem tudtak szerádést kötni. Az ellátatlan alegységek ellátá-
sát saját hatáskörben kell megszervezni.
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Az így kialakított eilátiási, utalási rend általában csak áttelepülés, az
ellátó, kiszolgálli, javító objekmtum megsemmisülése, cvakuálása, illeWc
kapacitáshiánya esetén változhat meg.

3.i A hadműveleti t€rületen lévó terüleWédelmi csapatok részére az
ellátó, javító bázisokat - az MH Anyagi-technikai Fócsoportfőnök áital
kiadott utalási renCet firyelenbevéve - a tábori hadsereg, a gépesített
hadtest Anyggi-technikai Főnóke haíározza meg.

A gépesített hadtest elsóIépasójében települő terülewédelmi alery-
ségeket anyagi, egészségügyi elláíásra, gépjármű iaűt 

^ra 
az éíintett gé-

pesített lövész, harckoasi dandárokhoz célszerű ós szúkséges utalni. Ezt
indokolja, hog5l a békében kialaHtott ellátási rendszer - a polgári ellátó,
javító objektumok, központi raktárak várható evakuálrásával, áttelepülé-
sével - részben vagy egészben a hadtest elsólépcsőjének mélytégéig va-
lószínűleg megszűnik. Ugyanakkora területvédelmi ezred nem képes tel-
jes mértékben önállóan megszervezni, végrehajtani az ellátás nélkül ma-
radt alegységek anyagi-technikai biztosítását, Ehhez nem rendelkezik
megfelelő kapacitással, illetve nem is célszerű a harctevékenység körze-
tében engedélyezni részére az utánszállításokat.

Ezt figyelembevéve, az anyagi kész|etek biztosítása érdekében a
hadtest elsőlépcsőjében lévő őr alegségek, a sugárfigyclő- és jelzőrend-
szer elemeit ezredszintú anyagi készletekkcl kell ellátni.

A hadtest elsóiépcsője mögótt lévó területvédelmi csapatokrrál a bé-
kében kialakít*t és a MH Anyagi-technikai Főcsoportlőnök által nreg-
határozott ellátii§i utalási rendet valószínűleg nem szükségas megváltoz-
tatni,

4-/ .{z anyagl-technitai szakalegtségek a területvédelmi katonai
szervezetek elhelyeósi körletében (laktanya, polgári objektum) települ-
nek A kötelékben lévő zlászlóaljak ellátó alerységei alapvetően a ziász-
lóaljparancsnokság tblepülési helyén működnek. A területvédelmi ezre-
dek ór zrászlóalja!nak ellátó szakaszait azonban a léts zámtól, az e|látandó
objektum számától, távolságától függóen 2-3 őt sázadhoz megosztva is
lehet telepíteni é§ múködtetni. A területvédelmi ezredek más anyagi-
technikai szakalegnégeit nem lehet, illewe nem élszerű megosztani. A
terülewódelmi csapatok áttelepülésével csak csapás alóli kivcnás, il|etve
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hatlműve|eti területen az ellenséges támadás térnyerése esetén kell szá-
molni.

5./ Anyagi bizíosítás

5.1. A területvédelmi katonai szervezetek ellátási forrásai az utaliási
rendnek megfelelően a központi raktárak, raktárrészlegek, kirakó állo-
rnánsok, ATKK-k, polgári váilalatok, űzemek, repülóterek, kereskedel-
mi erységek lelretnek. Az ATFCSF anyagelláttási fonásként kijelölheti a

kúlönböző laktanyákban visszaharyott keszleteket is.

Anyagvételezést a kijelölt eilátó objektumokból a központi raktárak,
raktárreszlegek kapacitrását fi ryelcmbevéve annak parancsnokával tör-
ténó egyeztetésnck megfelelóen 2-3 naponkénti ryakorisággal, saját
szállítóeszköz igónybevételével kell tervezni. A kijelölt polgári objektu-
mokból törtónő vételezes gvakriságáról, rendjéról a polgári szerv veze-
tójéveI írásban ke[l megállapodni.

A készletképzést a foryás, aveszteségós a vételezési gjlakoriság függ-
vényében kell meghatározni úry, hogy a készletek a cs apatkészlet 50 %o -a
alá nem csökkenjenek.

5.2. A felhasználási norma a különböző anyagokból a hadmúveleti
terűleteken lévó csapaloknál - elsósorban a területvédelmi, ór- és mű-
szaki alegységeknél - nag,obb. A különböző lőszerekból, műszaki harc-
anyagból, hajtóanyagból a várbató fogyás hadműveleti ierületen kívül a
szárazföldi har'öoló csapatokra számvetetí fös/ás 30-50 %-a, hadműveleti
területen 40-60 To-a lehet. A me$lei területvédelmi csapatoknál a me-
gyék terüietén, a különbözó csapások következményeinek felszámolásá-
ban való részvételkor megnó a mentesító anyag, egeszségügvi anyag fo-
gyrás. A hajtóanyag felhasználás a me5ték területének nagságától, az ott
telepített órségek, sugárfi5reló és jelzórendszrr órseinek számától, a te-
lepülési távolságoktól függ.

A személyi brtalékképzó ezrede\ ászlóeljak lőszer és más harc-
anyag ellátási, fenntartási anyag fo§/rását a kiképzési követelnények be-
folyásolják, annak szükségletét a kiképzés anyagi-technikai biztosítá§i
tervét figyelembevéve kell sámvetni. Külön kell tervezni a kiképzendó
állomány váltrásának, a tartalékképrésre újonnan bevonuló személl ál-
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lomány beöltöztetéséhez, felszereléséhez szükéges anyagszükégletet,
amit minden esetben az ellátó központoktól kell igényelni és vételezni.

5.3. Az anyagszükségleíek vételezlsét jelentós mértékben befolyá-
solja aszállítiási távolság, ami a polgári életbőlbe nem szerezhetó anyagok
esetében üszonylag nagy, A fel§ószintű ellátási tagozat háborúban - a
tábori hadsereg érdekében telepített anyagtároló és kiadó körzetek, ki-
rakó állomásokon túl - a haditechnikai anyagellátásra azország területén
csak 2-4 raktárt, íaktárrészleget múködtet. A területi elhelyezkedéstól,
úthálózattól, annak romboltságától függően, ezen raktárakból történő
vételezés a 10-15 órát is meghaladhatja.

A szállítási feladat végrehajtása a naponta rendszeresen íogó, az
utánsállítását előre megtervezhetó anyagok esetében biztosított. Gon-
dotjelent üszont a területvédelmi ezredek műszaki, vegyivédelmi, egész-
ségügyi századainak alkalmazása esetén, amikor gyorsan, - több e§etben
hadinormában részüke nem rendszeresített - nagy mennyiségú műszaki,
vegyivédelmi, egészségűgi anyag utánszállítása szükéges. Ezt a terúlet_
védelini ezred általában nem képes teljes egészében saját erőből megol-
dani. Ezért ezekhez a feladatokhoz szükséges anyagi-technikai készlete-
ket, eszközöket a feladatot elrendelő parancsnok biztosítja és szervezi
meg a szállítását.

5.4. A terü|etvédelmi ezredek objektum őrségei, a sugárfigyeló és
jelzórendszer alegségeinek ellátísa a szolgáltatást elrendelő határozat-
ban megielöIt helyről történik. Ez a po|gári szervek részéről általában
csak az étkeztetésre és fürdetésre korlátozódik. Számolni kell azzal, hogy
a hadműveletek során eryes alegységeknél ez az e|látá§ is megszűnhet.
A területvédelmi ezred anyagi_technikai fónökének ezeket firyelembe-
véve kell a kitelepült alegységek anyagszükségleteit biztosítani, a szűk-
ségletnek megfelelő gyakorisággal, terító járattal kiszállítani. Biztosítani
kell a napi készeri (de legalább egyszeri) melegétkezteté§, heti egnzeri
fürdetés, tisztacsere, folyamatosvíz-, illeWe hajtóanyag ellátás feltételeit.
Az üzemanyagell átást az ezted ellátó ale5,sége kell hory végezze, mivel
a zászlóaljaknál ehhez nincs kiszolgáló állomány és eszköz rend-
szeresítve.

A tisztacseíe végrehajtására, illewe az ellátatlan ale5,ségek élelme-
zési ellátására a megyében - a területvédelmi ezíed és zász|óalj parancs-
nokságok települési helyeit firyelembevéve _ ellátási területeket kell ki-
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jelölni. Az í§/ léterehozott teíületeken lévó ór-, sugárfigyelő_ es jelző
alerységek tisztacseréjét, sZűkség szerint élelmezési eilátását a területen
települó ezred, illewe zászlóalj e|lát6 aleg}ségek végzik, függetlenül a
kitelepült aleg]Áégek szolgálati alárendeltségétól. Ilyen esetekben az ez-
rednek a ziászlóaljak ellátó alegségeit meg kell eíósíteni ellátó állomány_
nyal, eszközzel és anyaggal. biztosítani kell részükre a folyamatos anyag-
utánszállítá§t.

A kitelepült alegységek ellátrása így a meryék területi nagyságától, a
települési helyek távolságától függó€n jelentós szervezesi feladatot igé_
nyel. Ugyanakkor az utak rombolása, más ellenséges tevéken}§ég miatt
az ellátásban sok a bizonytalansági tényező, amit azőrzászlóaljak ellátási
lehetőségeinek hiányosságai is növelnek.

Ezért is rendkívül fontos, hogy a kis alegységek a közeli katonai. va§/
polgári objektumokboz kerüljenek utalásra. lószer, ü zemanyag, nlháza-
ti cserekészlet növelésével, készétel konzervekkel célszerű az aleg5négek
részbeni ellátrását, önállóságát legalább 3-4 napra megteremteni.

5.5. A hadműveleti területen a gépesített lövész, harckocsi dandá-
rokhoz ellátásra utglt területvédelmi csapatok anyagellátásának rendjét
a hadrend szerint illetékes gépesített hadtest anyagltechnikai iőnöke
határozza meg.

5.6. A hadifoglyok elláüísát a hadifogoly tábcrrb an a változó létszá-
mot figyelembevéve kell megszewezni és végrehajtani, a z1949. évl Genft
Egyezményben meghatározottak szerint.

Az élelmiszer ellátásuk normájat az élelmez&i szolgálat ideiglenes
hadinorma táblázata tartalmazza.

A ruházati ellátásukra hadinorma nincs meghatározva. A védelmi
ha<lműveleteket figyelembevéve az ellátáshoz szükséges mennyiségű
zsákmányanyaggal nem lehet számolni. Igl az elhasználódott íuházat
cseréjéhez az id6járásnak megfelelően, a tisztacsere lehetóségét figye-
lembevéve a hazai készletekből kell ruházatot biztosítani, a ruházati el_
látó központoktól igényelve.
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6./ Technikgi biztosítás

6.1. A haditechnikai eszközökriél - elsősorban a vegyivédelmi, hír-
adó-technikai eszközöknél - a meghibásodásbol adódójavítási igény lesz
a jellemző. A sérüleses meghibásodás aránya a hadműveleti területen
lévó csapatoknál lesz számottevóbb.

6.2. A technikai eszközök kisJaűtását általában a területvédeimi
csapatok szewezetszerú javító alerységei es a kezelóállomány végzi, íő
hangsúlyt helyezve a sugárfiryelő- és jelzórendszer működése technikai
feltételeinek biztosításához szükséges híradó, vegyivédelmi-technikai
eszközók javítására. Ennek szükségességét növeli a vegyi- és sugárzás-
mérő eszközök hiányos biztosítottsága, mivel a meghibrásodott eszközök
ideiglenesen sem pótolhatók, az qzközók nenn minden típusa helyette_
síthetó egymással.

Az őrségek, a sugárfigyelő_ es jelzőőrsök technikai eszközeinek kis-
javítására, technikai kiszolgálások végrehajtás áta mozgó javítő brigádo-
kat kell működtetni. A gépjárműtechnikai eszközök kisjavításainak ery
részét - elsősorban a kitelepült alerységeknél - a szolgáltatást elrendeló
határozatban kijelölt polgári javító szervezettel is célszerű, illetve szük_
séges végeztetni. mivél a csapatok a várható kisjavításoknak csak a 70-80
Vo - át képesek v égrehaj ta ni.

6.3. A közép- és nagyjavításokat általában a legfelső ellátási tagozat
által kijelölt katonai es polgári javító bázisok, üzemek végzik.

Ahíradó eszközök középjavítását azonban - amennfben a íeltételek
biztosítottak - az egyes területvédelmi ezredek állományába szervezett
kórzeti hiradó anyag köápjavító műhelyekhez és raktárakhoz történó
utalással kell megszervezni. A vegyivédelmi és műszaki eszközök kózép_
és naryjaűtrására azország területén háború esetén 2-3 központi katon;i
javító bázis izemel, ezért feltehetóen hosszabb javítási idóvel kell szá-
molni.

A gépjárműveket, műszaki gépeket közep- és naryjavításra alapve-
tóen polgári javító szewezetekhez élszerű utalni, mivel az eszkőzök
többségét a honvédség nem üzemelteti, nincs hozzá alkatrésze.
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A javítási feladatok végrehajtásába célszerű bevonni a szakirányú
személyi tartalékképző ezredeket, zászlóaljakat is (fvt. sztk. z., pcgt.
sztk.e., stb.), akik a kiképzés, felkészítés keretében a sérült technikai esz-
közök javítását végezhetik.

ó.4. Hadműveleti területen a hadtest elsőlépcsőjében tel€püló terű-
lewédelmi alegysége sérült, meghibásodott gépjármű eszközei a THDS,
gépesiiett hadtest javítási rendszerébe kerülnek be. Az érintett alegysé-
gek a sérült, meghibrásodott járműveket a gépesített lövész, harckocsi
dandár vontatási úWonalára kell hogy kivontassák.

7./ Egészségügyi biztosítás

7.7. Az qészségűgí blztosítísra ezred, zíszlőalj sgélyhelyek a pa-
rancsnokságokkal együtt települnek, igénybevéve a települési hely
egészségügi objektur-nait (laktanyai segélyhely).

Az ezred, önálló zászlóalj segélyhelyek alapvetóen az ezred, önálló
zász|őalj települési helyén, illetve közelében, legfeljebb 10-15 km-re te-
lepüló alegységeknél keletkezett sérülteket látják el és biztosítják az első
orvosi segélyt. A terülewédelmi katonai szervezetek segélyhelyeire ke-
rült sérülteket az első orvosi segély után saját szállító eszkózökkel, az
utalási rendben meghatározott kórházakba szállítják. A szakorvosi se-
géllt nem igénylő sérültek - a laktanyai fektető, az egészségüryi személy-
zet kapacitásának megfeleló létszámban - a teljes gyógplásig kapnak
egészségügyi ellátást.

7.2. Aterületvédelmi ezred segélyhelyének működési területén kívül
eső objektum őrségeknél, a sugádigleló- és jelzórtndszer aleglségeinél
keletkezett sérülteket ön- és kölcsönös segély után a szolgáltatást elren-
deló határozatban kijelölt polgári egésxégüryi ellátó intézménybe, vary
az ellátási utalási rendben kijelölt, katonai, polgári kórházba kell szállí-
tani első, illetve szakorvosi segélyre.

7.3. A hadműveleti területen a gépesített hadtest elsólépcsójében
települő alerységeknél keletkezett sérültek egészségügyi ellátását a had-
test egészségüglri szolgálat főnöke szervezi meg. A sérűltek az elsó lép-
csóben lévódandárok segélyhelyén keresztül, a gépesített hadtest el|átási
rendszerébe kerülnek,
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A hadtest második lépcsójében, illetve még hátrább települó terü-
lewédelmi csapatok egészségüryi ellátá§át a hadműveleti terúleten kívüli
ellátási rendnek megfelelóen, a területvédelmi kerület egészségügyi szol-
gálat fónökének felelósségével kell megszervezni.

7.4. A v6rbat6 €é§z§€úg/t veszteség saázalkos aránya, a sérüItá-
ramlás mértéke az ellenséges légi csapások, diverziós csoportok támadá-
sának függvénye. Valószínüleg a védelem szempontjából fontos gazda-
sági, katonai objektumokat, közleke.dési csomópontokat, műtárgyakat
öró alegnégeknél lesz na5lobb arányi a sérültek száma. A sénilték ek-
kor tömegesen és e5ridóben keletkeznek, ami a segélyhelyek leterhelt-
séoetjelentósen megnöveli. Ezert a sérültek ellátására vonatkoó kapa-
citás számvetést ennek fi5lelembevételevel is kell etkászíteni.

Tömeges sérülés esetén kérni kell az elöljárótól a meryei terülewé_
delmi ezredek egészség;jgi századainak igénybevételét.

7.5. A hadifoglyok egészségügri elláűsánát az 7949. évi Genfi
Egyezmény előírásait kell firyelembevenni. Ennek feltételei - megfeleló
egészségüryi normatípus meghatározásával - alapvetóen biztosítottak.

8./ Közlekedési bizto§ííást a területvédelmi csapatoknál nem kell
szervezni, mivel az ehhez szükséges erókkel nem rendelkeznek.

A katonai szervézeteknél azonban a szállítási, kiszolgálási, javítási,
ellátrási feladatokhoz szükéges gépjármű mozgásokhoz - izemrévétele-
zéssel - megkerülő utakkal e§/ütt, állandó útvonalakat kell kijelölni.
Olyan utakat élszerű kiválasztani, amelyek kevésbé forgalmasali, keve-
sebb rombolással lehet számolni. Az útvonalakon a forgalomszabályoást
ónállóan kell megszervezni, illewe kérni kell a rendórség segítségét (csa_
patmozgá§ esetén).

_ Amennfben a felsószintű ellátási tagozat, a tábori hadsereg, gépe-
sített hadtest erőivel berendezett gépkocsiutakat kelt igénybevenni, Ú9
a hasznáIatát a sallgálati út betartásával, az utasításoknali megfelelőá
kell igényelni.
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9./ Az anyagi-technikri biáosííás vezetése

9. 1. A területvédelmi csapatok anyagi-technikai biztosításának ter-
vezésére, szervezés ére,vezetésére a íerületvédelmi, a terü|etvédelmi ke-
rület, ezred, ónálló zászlóal1 parancsnokságok harcálláspontján - az anya-
gi{echnikai főnökség (szolgálat) vezetó állományából - anyagl-techni-
kai vezetési csoportot kell működtetni az általános elveknek megfelelő
munkacsoportokkal. Az együttműködeshez szúkéges információcsere
érdekében összekötó tisztet kell küldeni a területvédelmi parancsnokág
anyagi-technikai fónökségérót a tábori hadsereg anyagi-technikai vezc-
tési pontjára, a hadműveleti terűleten lévó TVKP ATF-ségéről a had-
műveletet megvívó gépesített hadtest anyagi-technikai vezetési pontjára.
Sajátosság továbbá, hogy a terülewédelmi és a terülewédelmi kerületpa-
rancsnokágon nincs közlekedést tewező csoport, a szállítő szslgálat az
anyagellátást tervezó csoportba kerül beosztásra.

9.2. Az anyagi-lechnikai biztosítiá§ üszonylagos állandósága miatt az
anyagi-technikai biztosítást a háború kezdetén meghatározatlan idóre
kell megtervezni minden vezetési szinten. A hadmúveleti terűIeten lévó
terűletvédelmi kerület a hadtest hadműveletéhez alkalmazkodva a had-
test hadmúveletének idószakára, az ezred, önáll,ő zászlőalj ery napra is
készítheti a tervet. A biztosítási terv részei:

- szőveges elgondolás az anyagi-technikai biztosításra;

- számvetések táblázatos formában a hadművelet időszakára, illewe
a határozatlan időre történő tervezés esetén a vételezés gyakoriságához
igazodva kettő-három napoka, a személyi tartalékképző ezredeknél,
zászlóaljaknálkettóhétre, ahadműveleti terűleten lévőezredeknélszük_
ség szerint eg5l napra;

- "Munkltérkép" biztosítási tew elemekkel;

- "Á terüIetvédelmi csapatok települési rendje' térképen, ami tartal_
mazza minden szinten a területvédelmi katonai szervezetek, az órségek,
a sugárfiryelő- ésjelzórendszer állandó települési helyeit.A térképet már
békében el kell készíteni és a változásoknak megfelelóen pontosítani;

- ezredeknél, önálló zászlóaljaknál a települési hely (laktanya) váz-
laía az el|átó, kiszolgáló, javító objektumok meg'elö|ésével.
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Uj biztosításiten et a bizlosítási rendszer alapjaiban történó megvál-
toztatása esetén kell készíteni. A kisebb pontosításokat a biztosítási terv
okmányain kell átvezetni-

Az állandó adatokra vonatkoáan, béke idószakban katonai szerve-
zetenkénti (kötelékben lévó alegl,ségenkónti) bontásban adattárat kell
készíteni, arni az általános adatirkon túl tartalmazza a kiutaló határozatok
a|apján az ellátá§i uta|ási rendet a területvédelmi ezredek kitelepült
alegységeire vonati<ozóan is

9.3, Az anyagi-technikai biztosításía, a bizto§ítási terv alapján a há-
ború elején kell kiadni az aiá. endeiaek íeszére azintezkedést, amit szük-
ség csetén oper-atív beavatkozással kell pontosítani.

A területvédelmi ezredek az intézkedésben részletesen szabályoz-
zák a kitelepüIt alegységek biztosításának rendjét. Az elői:e nem tervez-
hető feladatok biztosítására a feladat elrendelésévei eglidóben kell in-
tézkedni. A gépesített hadtest csapataihoz ellátiásra utalt területvédeimi
ezredek anyagi-technikai biztosítására, a hadtest vezelési rendszeréhez
igazodva, szükség szerint naponta kell intézkedni.

9.4. Az 8ny8gi-technikai biztosítás Yez€tése soráD egútt kell mű-
killnil

- dandár, ezreC,, zászlőali szinten az eilátá§i utait§ági rendben lévó
csapatokkal, a §zumszécos rnegyei terülewédelmi csapatoknak a merye
határához köze! települő ale5mégek ellátása érdekében, a kitetelepült
alegységek ellátását végzó polgári szervezetekkel;

- a területvétjelmi és területvédelmi kerületparancsnokágoknak a
honvédelmi bizottságokkal, a polgárivédelmi parancsnokságokkal, ön-
kormányzatokkal, a területvédelmi csapatok ellátását végző katonai szer-
vezetek hadrendi elöljáróival, hadmúveleti területen a gépesített hadtest
anyagi-technikai főnölségével.

Az együttműködés tartalmát, módszerét külön tanulmányban cel-
szerj és kell bdolgozni.
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Követkeáetés, javaslat

Összességében úry ítélem meg, hogl a területvédelmi csapatok al-
kalmazása anyagi-technikai biztosítása az eryszakaszos ellátási rend-
szerben alapvetően biztosított, azonban a megvalósítrásban sok a bizony-
talansági tényezó.

A terülewédelmi, területvédelmi kerületparancsnokág szintű ellá-
tási tagozat hiánya, a beavatkozás lehetóségeinek korlátai miatt az elöl-
járó ellátrásért való felelóssége csökken, az tóbbnyire csak a szakmai irá-
nyításra, felügveletre, szervezó, koordináló feladatoka korlátoódik.

E5les katonai szervezetek teljesen önálló anyagi+echnikai biztosí-
tiásra nem képesek. A szűkjavító kapacitás miatt a kisjavítrásokat, a nagy-
távolságra kitelepült kis alegvségek teljeskörű anyagi-technikai biztosí-
tását csak más katonai, polgári szervezethez történó utalással lehet meg-
oldani. Ugyanakkor a törv,énf szabályozás hiányosságai jelenleg korlá-
tozzák az ellátási szerződések megkötését a polgári szervekkel, nem biz-
tosított a nemzetgazdaságból bevonuló gépjármű és műszaki{echnikai
eszközök j avítókészlete.

Hadműveleti területen lévó területvédelmi csapatok békében kiala-
kított és az ellátási utalási rendben meghatározott ellátási rendszer - el-
sősorban a hadtestek elsó lépcsőjének méIységében - nem fog tudni za-
vartalanul működni. Ezért a hadtestek elsó lópcsójében települó terüler
védelmi csapatokat anyagi-technikai biztosítá§ra a gépesített hadtesthez
kell utalni. A hadműveleti terület más részein az ellátás rendszerén nem,
illetve csak szükég esetén célszerű változtatni.

A kis sállító kapacitás, a sállítrási trávolságok na5nága nem biaosítja
a területvédelmi ezredek műszaki, veryivédelmi, egésxégügyi századai
alkalmazrásához szükéges anyagok na5r mennfségben történő, gyors
utánszállítását.

Egyes szátterületeken (például egészségügri-, elektronikai szolgá-
lat) a terűletvédelmi katonai szervez€teke vonatkoóan a hadinorma
táblázatok is hiányosak. Nehezíti az ellátást, technikai kiszolgálást eges
eszközókból a szükségletek hiányos biztosítottsága. Nincs szabályoma
minden szakterület részéról a hadifoglyok elláttása.
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A meg|évő problémál feszültségek megoldása, csökkentése érde-
kében szükségesn€k íartom!

- az új Honvédelmi Törvény alapján újólag szabályozni a polgári
szervek igénybevételét az ellátrásra, kiszolgálrásra, jaűtiások végrehajtásá-
ra, a nemzetgazdasági eszközök és ahhoz szükéges javítókészletek le-
biztosítását, ezekkel kapcsolatban a polgári sz,ervek feladatait, köteles-
ségeit;

- a hadinorma táblázatokban a feladatoknak, szűkségleteknek meg-
feielően meghatározni a területvédelmikatonai szervezetek hadinormás
eszközeit;

- a háborús szakutasításokban rögzíteni a hadifoglyok, a személf
tartalékképző katonai szervezeteknéi az állományváltiás anyagi, techni-
kai ellátásának rendjét;

- biztosítani a hiányzó anyagi, technikai eszközöket, cisósorban a su-
gárfigyelő- és jelzőrendszer működtetéséhez, a hadifogoly tábor felállí-
tásához, berendezéséhez, múködtetéséhez;

- a várható kisjavítások igényeinek megfelelóen, növelni a javító
aleg5négek létszámát, eszközeit, mobilitását;

- az ellátási bizonytalanság csökkentése érdekében, a területvédelmi
ezredek őrzászlóaljaihoz olyan anyagi-technikai szakalerységeket szer-
vezni, amelyek képesek azon kitelepült ale5négek teljes ellátására, ame-
l},ek ellátási utaltsága béke időszakban nem rendezhető.

A tanulmány elkészítésénél felhasznált irodalom

1./ A három katonai kerület parancsnokság részére levezetett pa-
rancsnoki és törxvezetési ryakorlat, hadijáték tapasztalatai.

2./ Szakutasítás a csapatok háborús anyagi-technikai biztosítására
(tervezet). Nyt.szám: 0151/1993MH ATFCSF.
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3./ Nemzetközi hadijogi, katonapolitikai és szövetségi szerzódések
g5nijteménye. Az MH Igazgatrási és Jogi Fóosztály 1991. éü kiadványa.
Nyt.szám: 55/479.

4./ASZCSP Területvédelmi Osztálya által készített és a 052211993.

nflvántartási számon kiadott U területvédelmi csapatok alkalmazása"
című bedolgozás a hadmüveleti utasítiÁs-tewezetbe.
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