
A z^szLóN,J IIARccsopoRT rpvÉxpNysÉcÉNpr
ANyAGI-TECIINIKAI (LoGISzTIKAI1 nzrosírÁs,l

Gdspár Tibor|

A téma aktualitásátVégh alt]ábornagl úr 1996.június 06-án kiadott
körlevelében negfogalmazott elve\ valamint az Orsággrűlés 1995. jú,
nius 30-án elfogadott 88/1995, hatjÉrozatában a hadsereg sámára előírt
feladatok elemzé§e bizonyltjal

"4. középtávon - 1998-ig - a Magar Honvédség - az Allatmány, a tör-

vények és az Orszóggltilés határozatai alapján - febljen meg az alábbi kö-
vetelményelorcIc

b.) békben meglévő, rövid idő alatt alkabnazható erökkel legen kesz,

a hatánadósz századol<kal egtüttműkbdve, az orszóg területere betört íeg)-
veres csoportokfelszámolósóra; ehhez a íehöItött kntonai szewezetek harci
techniklj ót azonnal alkalmazható áIlopotban kcII tartani;

d.) Iegen képes a váIságkezelés katonai feladatainak azonnali ellátá-

sára a kijélölt szervezetek békeóllományával, továbbá más ala|allatokkal,
azok kiegészítése és rövid felkeszítése után"; (I)

A határozatban foglalt feladatok végrehajtásának eryik lehetséges
módja - a Magyar Honvédségszewezrti rcndjébe illeszkedő , tÁsz|6alj
(század) harccsoportok létrehozása és fenntartása.

A zász|óalj harccsoportok vizsgálata nem új feladat hadseregünk-
ben. Az elmúlt években - ktilönböző megnevezések alatt - elméleti mű-
vekben, gyakorlatokon és a katonai folyóiratok hasábjain többször sze-

repelt ez a kérdés. (2)

l Dr. Gáryár Tlbo! mkézre/€§ , MH FvTsT+ég f€yveí,ló§z€f és mú§zald technikai o§zályvezdó
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A Magyar Honvédség átalakítási feladatai újmegvilágításba helyezik
a kérdés vizsgálatát. Az elmúlt években összegyújtött tapasztalatok fel-
dolgzása, továbbgondolása jól illeszthető az átalakítási feladatok végre-
hajtásához.

Tanulmányom célja, hogy a zászlóalj harccsoport tevékenységének
témakörén belül az anyagi-technikai biztosítás kérdésinek üzsgálatával
járu§ak hozzá a létrehozandó kötelékek célszerűbb alkalmazási elveinek
kidolgozásához.

Fontosnak tartom elöljánóban lesziigezni az alábbiakat:

- Egy ilyen harci kötelék anyagi-technikai biztosításának végrehaj-
tása alapvetően a kötelék ö§szetételétól, felszereltségétól, feladatától, az
alkalmazás körülményeitől, stb. fúgg. Ezért íanulmányonban csak egl ,

áttalam felállítotí - áltatános változatra vonatkoztátva foglalkozom az
anyagi-technikai biztosítás kérdóseivel, Ezen kívül általános következ-
tetéseket Kvánok megfogalmazni a témával kapcsolatban;

- A feladatok végrehajtásához a békében meglévő szervezeti eleme,
ket és azok lehetőségeit veszem elsődlegesen figyelembe.

A harccsopottok alkalmazósónak és anya§+echnikai biztosításának
elemzéséhez feltétlenül fel keII használni az elmúIt időszakok k)lföIdi harci
tapasztalatait. Ezen a tétel szánukra leginkább használhatók a volt Ju-
goszláüa teniletén folyó harci cselekmények tapasztalatai. Az utóbbi idő-
ben több elemzés jelent meg ebben a témában. (3)

A harccsoportok létét a\átámasztJák az elmúlt években bekövetke-
zett változások is. A kelet-nyugati szembeállás vége, a tömeghad§eregek
megszűnésének kezdete. Amíg a korábbi feltételek katonai és polgitikai
szempontból egyaránt a területvédelem érdekében nagy létszámú fegy-
veres erő fenntartását igazolták, addig az új sokpólusú általános konflik-
tushelyzet kisebb, gyorsabb, mozgékonyabb, szervezetében és múködé-
sében rugalmasabb feg5rueres eróket igényel. (4)
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1.) A zászlóalj (sázad) harccsoport feladata és összetétele

Az anyagi-technikai biztosítás kérdéseinek ismertetáéhez feltétle_
núl szükséges a biztosítandó kötelék (zászlóalj-század harccsoport) fel-
adatának á lehetséges (feltételezeto összetételének rövid áttekinté§e.

A ászlóa|i @zázad) harccsoport feladata lehet:

a) Béke időszakbaa feszültségi és vábághelyzabm:

- A határőrizet katonai megerősítése;

- Átsodródott fegyveres c§oportok felszámolása;

- Fontos körzetek, terepszakaszok, csomópontok zárása.

b) Korlátozott célti agresuió esetén (hábonis helyzetben):

- Yeszé|yezíetett szárnyak, hézagok lezárása;

- Az ellenség sikert elért alegységeinek lassítása, esetleg megállí-
tása;

- A védelem mélységébe kirakott, kidobott légida§zaní, |égimoz-
gékonyságu ellenséges erők felszámolása, vag5r részvétel a fel-
számolásban;

- Elóre kiépített támpontok, terepszakaszok megszállásával fon-
tos irányok lezárása, körlet megtartása;

- A védelem mélységbe kijutott előrevetett osztagok térnyerésé-
nek lassítása, megsemmisítésükben való részvétel;

- Tűzszakasz elfoglalásával résalétel az ellencsapás végrehajtásá-
hoz szükséges feltételek megteremtésében;

- Járható irányokban, önálló harctevékenység folytatrása.

Természetesen a felsoroltakon kívül más feladatok is jelentkezhet-
nek egy adott, konkét helyzetben. A felsorolt feladatok lehetóséget ad-
rlak két fontos lövetkEztetés levonó§ára:

1.) A feladatok eredményes végrehajtásához nagfokú mozgékony_
ságra van szükség. Ez lényeges hatást gyakorol az anyagi-technikai biz-
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tosítás szervezáére, mert a rendelkezésre álló szállító gépjármúvek és a
harceszközök mozgékonysága - különösen terepen - nem összemérhetó.

2.) A harccsoportnak _ meghatározott készenlét elérése után - állan-
dóan keszenlétben kell rállnia a feladat végrehajtására, Ez aá jelenti, hogy
az anyagi-technikai biztosító eróknek és a készleteknek is készenlétben
kell lenniük.

A harccsoportok összetételét alapvetóen a konkrét feladat határoz-
za meg. A szakirodalom többféle összetételt említ (l ásd 2. jegyz,e|. lJrta-
lában a gépesített lövészzászlóalj melerősíthető: 1 tü.o-al (1-2 tiizérüteg-
gel), vpct.ü-el, 1 harckocsi századdal, légvédelmi-, ve5,ivédelrni_, műsza-
ki- és anyagi-technikai biztosító alegységekkel. Század harccsoport ese-
tén hasonló összetételben, csak kisebb kötelékekkel áll össze az állo-
mány.

Egyes esetekben a harcc§oportot támogathatják más szervezetek és
aleg5négek is (tnzérség, harci helikopterek, stb.).

A fentieken Kviil más jellegú harccsoportok is létrehozthatók a fe|-
adatok függvényéb eru Példóul: könnyő mozgékonyságú harccsoport. (5)
A horvátországi harcok folyamán kialakult kúlönleges rohamszázad (ami
a mi értelmezésünk alapján harccsoport) szervezete az alábbi:3 lövész-
szakasz, mesterlövész csoport, kommandó csoport, műszaki-utász cso-
port, logisaikai csopott, fegruertrár (szrázad fegyver és lőszenaktár) és köz-
ponti bázis őrszakasz. (6)

A harccsoportok (vagy egyes alegységeik) - speciáüs esetekben - el-
juthatnak a rendeltetési helytike légi szállítással is. Ebben az esetben a
harcjárművek és a nehézfegyverzet ery része hátramarad.

Összességében megállapítható, hogy a harccsoport olyan megerősí-
tett al€§tség, amely ryorsan, bárme$ helyzetben, viszonylag önállóan oldj a
meg feladatát. A harccsoport állománya, megerósítése a feladattól füg-
gően változhat.

A harccsoportok háborús alkalmazásának kérdései többnlre kidol-
gozottak, így az anyagi-technikai biztosítás kérdáeinek vizs gá|atánál a
feszültségi és válsághelyzetben alkalmazott harccsoportokkal foglalko-
zom elsősorban-
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2. ) Az anyagi-technikai biáosítás általános kérdései

A harcsqjortok anyagi-technikai biztosításánál érvényesünek az anya-
gltechnikai biztosítás általónos elvel, de ezek egy sor sajátossággal való-
sulnak meg a gyakorlatban.

A valságkezelés időszakában alkalrnazott harccsoportok anyagi-tech-
nikai biztosításánál döntő körülményként jelentkezik, hogy a hadsereg
és az alakulatok anyagi-technikai szakcsapatai, illetve szakalerységei nem
tartoznak a feltöltött csapatokhoz.

Például jelenleg a lőszerellátás rends zprébe tattozó szsmélyekés alegy-
se,gek, egségekbekeben minimális Mtszámmal vag egáltalin nem funkci-
onáInak Azászlóalj lőszerellátó rajoknál általában a parancsnoki beosz-
tás van békében feltöltve; a dandár, ezred lószerraktárak (harcanyag el-
látó alegységek) állományából a raktáwez,ető békére is rendszeresítve
van. Valamivel jobb a helyzet a javító erőknél. A feltöltött zászlóa|jak,

osztályok jaűtó erői 80-90 %o-ban, a dandárok, ezredek javítószázadai
6O -7 O Vo -b an békében is rendszeresítve vannak.

Ezt a gondot némileg enyhíti az a tény , hory ezen feladatokat egy-

idejúleg nem az egész hadsere,g, hanem annak csak kis része (néhány

száaad, zászlőa|j) hajtja végre. Így lehetőség van arr a, hogy a feladatban
részt nem vevő alahllatok terhére az anya9i,technikai biztosításhoz szük-
séges erőket átcsoportosítsulc, ez azonban nem könnyú és nem eryszerű
feladat, csakalapos helyzetismerettel, tervezőkészséggel, pontosfeladat-
meghatározással, segító és kóvetelnénytáma§áó ellenőrássel lehet meg-
szewezni, irányítani és végrehajtani.

A harccsoport alapját - feladattól függően - gépesített lövész- vag5l

harckocsi század,- zászlóalj alkotja, általában a zászlóalj szervezetszerú
biztosító és kiszolgáló (logisztikai) alegységeivel együtt. Ezt a köteléket
csak úgy szabad megerósíteni, ha mérlegeljük a vezetésre és a mobilitásra
gyakorolt hatásokat. A megerősítő alerységeknek (raj, szakasz, üteg,

stb,) feltétlenül rendelkezni kell olyan vezetái eszközzel, amivel csatla-
kozni tudnak a kötelék hírrendszeréhez.

Véleményem sze rint a zászlóalj szervezetszerű logisztikai alegységé-
ből (békeállomány átcsoportosításával "M" szervezetre feltöltött logisz-
tikai aleg5nég) és a megerősítésképpen adott logisztikai erőkből és esz-
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közokből élszerű egtéges vezetés alá tartoá mobü anyagi-technikai cso-
portot létrehozni.

A felkószülés idószakában

A feladat meghatározásakor, a parancsnok elhatározrása alapján, meg
kell tervezni á sz ervezli az anyagi-technikai biztosítási feladatok végre-
hajtását. Végre kell hajtani a kijelölt alegységek felkészítését, a technikai
eszközök technikai kiszolg álását, az anyag1 készletek feltölté§ét, kiegé-
szítését. Ezeket a feladatokat - különösen ha korlátozott idő áll rendel-
kezésre - csak az elöljáró szervezet (dandár, hadosztály, hadtest) eróivel
lehet végrehajtani. A felkészülés befejezéseképpen meg kell alakítani a
harcoló, támogató és biztosító (kiszolgáló) csapatok csoportosítását. Az
anyagi-technikai csoport parancsnoka, egy változatban lehet a zászllőalLj

logisztikai alerység parancsnoka, aki a feladawégrehajtás idószakára, az
anyagi-technikai biztosítá§t irányító elöljáró anyagi-technikai (logiszti-
kai) főnök közvetlen alárendeltségében oldja meg a biztosítási feladato-
kat. Másik változat szerint - különösen ha az anyagi-technikai megeró-
sítők többségben vannak - a parancsnoki feladatokat elláthatja az anya-
gi-technikai (logisztikai) törzs egy rátermett tisztje is.

A fe|adatvégrehajlás ídószaMban

A harccsoport a parancsnok elhatározásának megfelelóen megkezdi
a harcfeladat végrehajtásáL Az anyagi-technikai csoport a távol§ág es harc-
feladat fiiggvényében az elfoglalt körletben vary új körletbe való település-
§el készenlétben áll a biztosítrási feladatokvégrehajtására- A harcj árművek-
be, a felkészülés időszakában málházoít anyagikészletek (lőszer, üzem-
anyag, élelmiszer, egészségigyi anyag) biztosítják, hogy a harccsoport a
mobiütását csökkentő lószer-, üzemanyag-, stb. szállítógépkocsik nélkil
tevékenykedjen. A feladat végrehajtása közben a parancsnok köteles fi-
gyelemmel kísérni az anyagi készletek, kiilönösen a lószer alakulását, fo-
s/ását. Jelentve a lószerforyást, az elöljáró anyagi-technikai (logisztikai)
főnök időben tud intézkedni a készletek utántöltésére. Az anyagi-tech-
nikai erők és eszközök ilyen alkalmazősa a kövakező elóryökkel jár:

- az összfegyvememi parancsnok nincs lekötve az anyagi-technikai
alerységek vezetésével;

- az anyagi-technikai erók és készletek a harcolóktól bizton-
ságo§abbtávol§ágr4 védettebben helyeáetők el, e§^ittal bizosíwa a grors
beavatkozás lehetőségét;
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- a legszükségesebb erők (vontatók, sebesültszállító gépkocsik) vi_
szonylag védettebbek, így alkalamasabbak a harcrendben történő felada-
végrehajtásra;

- az anyagi-technikai biztosítás rugalmasabban szervezhető, mivel a
központilageIhelyezett csoportosításból aszükséges erők, eszközökoda_
irányíthatók, ahol szükég van rájuk.

Kiindulva a harccsoport elképzelt feladataiból megállapítható, hogy
egy-egy harcfeladat közben, csak lószerutánpótlási igény léphet fel.

Abban az esetben, ha a harccsoport nem feryveres feladatot hajt
végre, hanem olyan feladatot kap, aho1 nem á11 fenn fegyveres ellenséges
behatás, akkor az anyagi-technikai biztosítás eróinek es eszközeinek cso-
portosítása más lehet. Például az élelemellátó raj, egészségügyi erők köz-
vetlenül a harccsoportnál is telepüIhetnek vagy az anyagí-technikai biz-
tosítás stacioner helyről (bázisJaklanya) is végrehajtható.

A feladat végrehajtís után

A harccsoport, végrehajtva feladatát, meghatározott körletbe gyü-
lekezik, Erre a helyre települ az anyagi-technikai csoport is. Végrehajtják
a személf állomány ellátását (egészségügyi, élelmezési, esetleg ruháza-
ti), a technikai eszközök kiszolgálasát, javítását, az anyagi készletek fel-
tóltáét, pótirását. Az anyagitechnikai erők intenzív tevékery-séggel, glor-
san alkalmassá tudják tenni a harccsoportot a kóvetkező feladat végre-
hajtására, amennyiben az az e|őző harcfeladat közben nem szenvedett
súlyos vesaeséget. A feltöltá befejezáe után kell pótolni az anyagi-tech-
nikai csoport készleteit. A helyzettőI függően ez történhet kiszállítással
va$l vételezéssel.

3.) Az anyagi-technikai biztosítrás feladatai es azok végrehajtá-
sának rendje

A harccsoportok békeidószakban (válságkezelés) és békeszervezet-
tel történő alkalm azásának arryagl-technikai biztosítását tekintem elsód-
leges üzsgálati célnak, ezert a feladatok csoportosítását az anyagi-tech,
nikai csoportfőnöksegek, §mlgáIatok békeszervezetének megfelelő rend-
ben fogalmazom meg.
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3.1, Haditechnikai biztosítrás

A feryverzettechnikai biztosííás

a.) A lőszerellátás területén meghatározó, hogy a harccsoport alegy-

ségei milyen fegyverzettechnikai eszközökkel hajtják végre feladataikat.
Az esetek többségében a feladathoz szülrséges lőszerkészlet a békeki-
képzéstől eltérően, lényegesen nagyobb tömegű lőszer kezelését teszi
szül<ségessé.

A feladat végrehajtásához szülrséges lőszer mennyiségét álíaLában a

feladatot elrendelő parancsnok ha teíozza meg. Az elmúlt években elő-
fordult, hogy általánosságban 1 javadalmazás lőszer lett meghatározva-
Ez nem mindig esik erybe az adott alerységnél meglévő (elóírt) lószer
mennyiségével és a fegyverekhez rendszeresített tárak, rakaszok befoga-
dóképességével, valamint a rendelkezéste álló szállító kapacitással-

A megszabott feladatnak megfelelóen a fegyverzettechnikai szolgá-

latnak biztosítani kell a meghatározott lőszereket. Ez alapvetóen a ki-
képzési készletből, annak elégtelensége esetén a csapatkészletból törté-
nik, melynek pótlására azonnal intézkedni kell. A lőszer keze|ésére - az

előzőekben már említett feltöltetlenség miatt - ideiglenes szervezetet,

lószerellátó rajt kell létrehozni, amelynek feladata a lőszerek előkészíté-
se, tározása, hevederezése, meghatározott formában (harcjrárműbe, lő-
szerszállító gépkocsikra, zárható, pecsételhető ládákba) történő málhá-
záshoz való csoportosítása, illetve má|Ilázása.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a lószerek előkészí_
tése nary gondot okoz a feryeízettechnikai szolgálatnak, mivel a lősze-
rekkel kapcsolatos munkálatok általában a szolgálat állományával való_

sulnak meg. Az összeferyvernemi alegységek ezeket a feladatokat (he-
vederezés, tárazás) csak ritkán gyakoroljá\ a rendkívüli eseménytől való
félelem pedig túlzott óvatosságot okoz.

Eg század erqű harccsoport lőszerkészlete, egy változat §zerint a

következő lehet: gépkarabély-1,0ja., RPG-7 - 0,25 ja., géppuska - 1,0 ja.,

távcsöves puska 1,0 ja., Fagott 0,25 ja., SZPG-9 0,2 ja., SZT-2 (IGLA)
-2 ja. Zászlóalj erejú harccsopornál ery változat szerint lehet: pisztoly -

0,7 ja,, gépkarabély, géppuska, távcsöves puska-l,0 ja., RPG-7 -0,25 ja.,
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kézi-gtánát - 1,0 ja., aknavető, tüzér, páncéltörő riór - 7,0 ja., SZPG-9
1,0 ja., SZT-2 (IGLA) -2 ja., harckocsi - 1,0 ja.

Amennyiben az elóírt lőszermennlség vagy lőszerfajta csak a csa-
patkészletból volt biztosítható, azonnal igényelni kell a készlet feltölté-
sét. Az elöIjáró szervek ezeket az igényeket összesítik, megszervezik a
kérdéses lőszerekből az ellátást. Kiszállítást (vételezést) üszont csak in-
dokolt esetben (ha fenáll a lószerfelhasznrálás valószínűsége) kell végre-
hajtani.

Ha a harccsoport olyan feladatot hajt végre, amikor lőszert használ-
nak fel, akkor az elöljáró fegverzettechnikai szolgálatnak azonnal intéz-
kedni kell a lőszerellátásra és meg kell kezdeni az utánpótlá§t,

A várható felhasználrási adatokból kiindulva, az ellátási feladatokat
célszerú előre megtervezni és a szúkséges pillanatban azonnal beindítani
a lőszerellátási mechanizmust. Ez történhet lószerszállítrással központi
raktárakból, közbeeső el|átási tagozat raktárából, alakulatok közötti lő-
szer-átcsoportosítással, a bázis laktanya készletéből, vételezéssel külön-
bözó raktárakból. Fó követelrnénynek kell tekinteni, hogy a harccselek-
mény megkezdését követően aég &ál belül biztosítani kell a lőszer-
utánpótlást.

b.) Á technikai bbtosítás a feguetzettechnikai biztosítás fontos terü-
/eíe. A harccsoportba kijelölt alepségek fegyvereit elő kell készíteni al-
kalrnazrásho4 aminek legmegfelelőbb módja a technikai kiszolgrálás végre-
hajtása.

Különös figyelmet kell fordítani az időjárási üszonyok hatrásaira. A
téli feladatvégrehajtásra kedvezótlen hatást gyakorol a vastag hótakaró,
az erós éjszaki lehűlés. Az optikai műszerek bepárásodhatnak. Az akku-
mulátorról múködő berendezesek múktidési ideje és hatásfoka csökken.
Az akkumulátorokat s/akabban kell cserélni az eszköziknél.

Éjszakai feladat-végrehajtásra való felkészülésnéI az éjszakai irány-
zékokat és figyelóműszereket a sötétedés beálltáig a kezelőóállomány-
nak és a szakjavító állománynak ellenőriznie kell és be kell szabályozni.
Végre kell hajtani a tartalék tápáramforrások ellenórzÁét és szükség
szerint cserekészletet kell bizto§ítani.
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A fe|adatvégrehajtás közbeni gyors hibaelhádtás érdekében a kü-
lönböző szinteken (dandár-, bázislaktanya-, maga§abb szintű javító szer-
vek) készenléti javítószolgálatot célszeíú működtetni. Gondoskodni kell
arról, hogy megfelelő számú és típusú vontatóeszköz legyen készenlét-
ben a meghibásodott, esetleg megsérúlt eszközök vontatásához.

A feladatok eredményes végrehajtrása érdekében a javítószeweknél
a meghatározó eszközökból (feldedtó- és figyelőműszerek, felderítő lo-
kátorok, páncéltörő és |égvédelmi eszközök, stb.) célszerú cserekészletet
kialakítani és cserés jaűtási módot alkalmazni.

A páncé|os és gépjármútechnikai bizto§ító§

A páncélos és gépjármútechnikai biztosítás területén az altábbi ker-
désekre kell a fó figelmet fordítani:

- A feladatban résztvevő eszközök kiválasztására, az alkalmazáshoz
történő előkészítésükre;

- A tárolásban lévő, de a feladatvégrehajtráshoz szükséges eszközök
kikonzerválására és územbehelyezésére;

- A fenntartási anyagok - különös tekintettel az akkumulátorokra -
biztosítására;

- A javítószervek felkészítésére, a technikai kiszolgáláso\ jaűtások,
vontatások, mentések végrehajtására;

- A csapat mozgások technikai biztosítá§ának meg§zervezésére.

A műszaki-technikai biztosítás

A műszaki-technikai biztosítás a harccsoport érdekéb en két íő rész-
ből áll: abarcanyagellátásból, valamint a műszaki gépek elókészítéséból
és technikai biztosításából.

A feladat végrehajtásához szükséges műszaki harcanyagot a csapat-
készletból kell biztosítani.

A múszaki munkák elvégzéséhez szülrséges műszaki gépeket ki kell
jelölni, fel kell készíteni az alkalmazásra, gondoskodni kell a fenntartási
anyagokkal való ellátásukról, a javítá§ meg§zervezéséról, ki kell jelólni a
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tartaléke§zközöket. Kütön figyelmet kell fordítani a műzaki felderítő-
eszközök múködőképességére és fenntartási anyagokkal való feltöltött-

ségére (pl: film).

A vegyivédelmi-technikai biztosítrfrs

A vegyivédelmltechnikai bizto§ításnál a fő firyelmet a vegyivédelmi

felderítőóizközcik működőképességének ellenőrzésére, valamint a ve-

g5rivédetmi védóeszközök meglétére és használhatóságára kellfordítani,
Áz egyéni védőes zközökbő| 2-I0 Vo-os tartalékkészletet kell biztosíiani,

A vefrvédelmi szakcsapatoknak készenlétben keü állniuk esetleges men-

tesítÖi feladatok végrehajtására, ehhez biztosítani kell a szükséges anya-

gokat.

Az elektronik8i biztosíúis

Az elektronikai bizto§ítás megszervezésénél számításba kell venni,

hogv a békeidőszakban végrehajtandó feladatoknál előtérbe kerül a ve-

""Éko 
hírudás igénye, a r?dióhíradás csak tartalékként szerepel Bzért

a fó figyelmet - a iendszeresített és kijelölt híradótechnikai eszközök fel_

készóén túl - a vezetékes híradás anyagi és technikai feltételeinek biz-

tosítására kell fordítani. Szükséges a rejtje|ző eszkőzök, a titkosítóberen-

dezések előkészítése, alkalmazáshoz kész he|yzetben tartása is,

3.2. Hadtípbiztosítás (hadtápellátás)

A harccsoport hadtápbiáosításával kapcsolatos rendszabályok komp-

lexumában kiemelkedóen fontos a feladatra történő felkészülés kérdése,

Ennek terjedelme, határideje és rendje mindenkor az alegségek felada-

tánakjellegétól, a készenlétldejétől, a feladat helpzínétól, aZidőjárástól,

a haaiáper?k- és eszközök meglététól, állapotától és egyéb tényezőktől
függ.

A hadtáp felkésátése a harcfeladat elózetes intézkedés élekkézbez,
vételével kezdődik Amíg a kijelölt kötelék (század, zász|óa|) felkészül

a feladat végrehajtására, addig a ha dtápnakaz alóbbi íebdatokat kell vé8-

rehajtani: ,

- a hadtápalegységek személyi álománnyal, szaktechnikai eszközkkel

és különbözó anyagokkal való kiegészítése;
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- kiegészító készletek létrehozása - a feladat jellegének megfelelően
- élelemból, ruházati anyagokból, üzemanyagból;

- a hadtápbiztosítás megszewezése, az ellátrási forrrások kijelölese (bá-
zislaktanyák, területi raktárak);

- a feladat végrehajtására kijelölt helpzín, objektumok szemrevéte-
lezése (amennfiben szükéges), az ellátás, biztosítá§ megszervezése;

- a menet (szállítás) hadtápbiztosításának megszeryez&e.

A harccsoport alegységeit készenléti (üs/eletD helyzetben, illetve a
laktanyaközeli feladatvégrehajtás esetén lényegében bázislaldarryábol lát-
ják el- Igy a hadtápellátás alapvetően a békeellátá§i rendszerben valósul
meg. A kijelölt aleg5öégek élelrnezesi, ruházati és i.izemanyag-ellátiása jelen_
tős többletfeladatot ró a bázislaktanya ellátó rendszerére. Ezért adott eset-
ben szükéges \ehet az ellátó á|lomány kiegészítése.

Az a|egségekzavartalan ellátása érdekében a bázislaktanyákban ki-
egészítő, tartalék készleteket kell létrehozni.

Amennlben a harccsoport harcfeladatot hajt végre, a hadtápszer-
veknek - léiszám-átcsoportosítással feltöltve őket - a háborús működés-
nek megfelelóen kell biztosítaniuk az alegységek harcát. Kiemelt figyel-
met kell fordítani a felhasznált hadtápanyagok idóbeni pótlására, a had-
tápbiztosítás é§ - ellátrás folyamatos fenntartá§ára.

3.3. fuészségüryi bizto§ítá§

A harccsoport kijelölésekor ki kell jelölni az egészségügyi állományt
és eszközoket is. A feladat megkezdéséig a személyi állomány egánégüryi
anyagi készleteit ki kell egészíteni kötszerekkel, sebkötözö csomagokkal,
5ló gyszerekkel, vízfertőtlenítő tablettákkal.

Az egészségügyi biztosítás rendszabályainakszervezésénélfigyelem-
be kell venni, hog5l vannak-e a feladatvé$ehajtás körzetében kórházalr"
ahová a sérülteket és betegeket elszállíthatják Az a|kalmazásnál a bázis-
ként szolgáló laktanya egészségűgyi szolgálatát meg kell erósíteni.

Harci alkalmazás esetén asérülteket és a betegket - a harccsoportnál
történó elsősegély és e|ső orvosi segélynyrijtás után - az ezredek, a dan-
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dárok és az e|öljárő tagozatok sebesültszállító eszközeivel (gépkocsi és
helikopter) - a kijelölt polgári vagy katonai kórházba kell szállítani. Egles
esetekben - közbenső állomásként - ideiglenes segélyhelyek is telepíthe-
tők, amelyeket orvossal (owosokkal) kell megerősíteni.

3.4. Közlekedési biztosi&ás

A harccsoportok alkalmazásánál sánte minden esetben felmerül a

nagy tömegű anyagok, csapatok üszonylag gyors, személyi és technikai
veizteséget mege|őző helyváltoztatásának igénye. Ezt leginkább vasúti
szállítással lehet végrehajtani. Az otszág közlekedési rendszerén belül
jelen|eg is a vasút ameghatfuozó és a magyar közlekedá gerincét várha-
tóan a továbbiakban is ez fogja képezni. A vagiti szóllítás előnye: nagy
mennlségű haditechnikai eszközt, anyagokat rövid idő alatt, nagy távol-
ságra, időjárástól viszonylag függetlenül szállít, továbbá, hogy a vasúton

szá ított csapatok üszonylag pihenten, a technikai eszköók működőké-
pes állapotban érkeznek meg a kijelölt körletbe-

A megfelelő vasúti gördülő anyag igénylésnél - az idő röddsége miatt -

el kell térni az előírt módszertől. Az igénylést (biztosítást) a feladatot
elrendelőnek kell végezni és meg kell határozni a csapatoknak a berakás

és a kirakás helyet és idejét.

A harcfeladat végrehajtásánál jelentós szerepet kaphat a légi szálli
tás is. A katonai szállítórepülők feladata lehet a légimozgekoq,ságu alegy-

ségek, különféle anyagi készletek szállítása. Módszereik köótt találunk
olyanokat is, amely akár harc közben is alkalmasak anyagutánpótlásra,
lőszerellátásra.

A feladat nagyságától fúggóen, célszerű meghatározott közúti szál-

lító kapacitást kijelölni és készenlétben tartani aíra az esetre, ha váratlan
szállítási feladatok jelentkeznek. Ilyenek lehetnek a készletek (lószer,
robbanóanyag, egáaégiigi, ruházati anyagok) meghatáozott szintre eme-
lése; a felhasanált, a megsemmisült kázletek pótlása, a kázletek átcso-
portosítása, stb.
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4. ) Köv etkezletések, javaslatok

1.) A válságkezelési feladatokban rész§evó harccsoport anyagi+ech-
nikai biztosítrásának meghatározó sajátossága, hog5l csak a békére rend-
szeíesített hivatásos, sorállomány és kózalkalmazotti állomány áll rendel-
kezésre. A jelenlegi alakulatok szervezeti felépítésére jellemó, hogy az
anyagi-technikai akgségek többnyire nincsenek feltöltvq így a harccso-
porthoz szülrséges erők csak átcsoportosítás után biztosíthatók Mivel a
létsziám alapvetóen kevés, ott is feszültségek keletkeznek ahonnan az
átcsoporto§ítás töíténik.

A jövót illetően egyértelmúen következik, hog5t olyan szervezet€t
kell létrehozni - ezen feladatok megoldására - ahol az anyagi-technikai
biztosítás végrehajtásához szükséges állomány is biztosítva van.

2.) A je|enleg meglévő anyagi készletek (lőszer, robbanóanyag, stb.)
jelentós része úgy van tárolva és lépcsőzve, hogy ezen újszerú feladatok
végrehajtására csak átcsoportosítás után használható. Ezert célszerű len-
ne meghatározott helyeken a tervezett harccsoportok résére anyagi kész-
leteket kialakítani és készenlétben tartani.

3.) A békekiképzés rendszerében naryobb firyelmet kell fordítani
ezen feladatok begyakoroltatá§ára a jövóben, ezzel lényegesen lehet íö-
vidíteni a harccsoport felkészüléséhez szütséges idót.

4.) A mozgósított alerységekből létrehozott harccsoportok anyagi-
technikai biztosításánál már kedvezőbbek a létszámviszonyok, de ott új
feladatkent jekntkeznek a lajvetkezőIc

- a tartalékos állományt be kell illeszteni az alegységekbe, vegre kell
hajtani azok összekovácsolását;

- az íry összeállított alegységeknél hosszabb és a békében meglévő
szewezetektől eltérő felkészítést kell végrehajtani.

1.) Orsággnűlési O",U."""iffÍ"r Houvédség hosszri, valamint
középtávú átalakításának irányairól és létszámáról. Maglar Honvéd
1995128. szóm - 14. oldaL
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2.) A teljesség igénye nélkiil:

- 1. Katonai Kerületparancsnokság szerzői munkaközössége: A mo-
bil harccsoport alkalmazásának elvei és lehetóségei, Uj Honvédségi Szem-
le 199215. fuet.

- 1 . Katonai kerületparancsnokság szerzői munkaközóssége. A meg-
erősített harckocsizó zászlóa|j - harcsoport harcászati ryakorlatának ta-
pasztalatai. Új Honvédségi Szetnle1992/11. szám , 47-53. oldal.

- Bukovics Istvón: A könnyú glorsmozgékoncságú harccsoportról,
Új Honvédségi Szemle 1993/5. éaÁ - gS-gl. otaat.

- Jakus Sándor: Aharccsoport alkalmazása a dandár harctevékeny-
ségikörzetében. Hadtudomány 1995/1. szám - 50-56. oldal.

- Opróvel LászIó: Zészlőalrj erejú harccsoport alkalmazása a határő-
rizet megerósítés ében. Új Honvédsé§ Szemle 199513. szám ,73-73. oldal.

3 .) A teljesség igénye néIkiil:

- Simon Zoltán: Kihívások és cslekvési |ehetős égek Új Honvéilsé§
Szemle 1994110. szám - 5-15. oMaL

- Eduardo RFIores: Mocskos háború. Bereményi Könyvkiadó Buda-
pest, 1994.

4.) Dr. Knrl |l/.Haltiner: Avá|tozásban lévő európai feg5neres erók.
Új Honvédsé§ Szemle 1994tl0. szám - 36-42. oldal.

5.) Lásd részleteseí: Bukovics Istvón i.m.

6.) Eduardo RFIores; Mocskos háború - 162. oldal

IrodaloDje§zék

!.) Baranyi Ferenc: A válságkeznlésre kijelölt katonai szewezetek
anyagi{echnikai butosítása. Knanai Logisztka 199511. szóm - 137-147.
oldal.
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2.) Dr.Góspár Tibor A Szárazföldi Csapatok Parancsnokága Anya-
gi-technikai Főnökég feladatai a válságkezelé.sbet Katonai Logisztika
1995/1. szám 171-184. oldal.

3.) Giczi Györg : Aválságkezelés, határmegerősítés anyagi-technikai
bíztosítása. Katonai Logiutika 199511. szám , 148-170. oldal.

4.) Kiss Mihály-Illich Ferenc: Aválságkezelésre kijelölt erók és esz-

közök katonai kerületszintű anyagitechnikai biztosításának megterve-

zése, megsz.ervezése. Katonai Logivtika 1995l1.szám - 185,199- oldal-

5.) Rába Imre: A tábori hadsereg védelmi hadművelet anyagi+ech-

nikai biztosításának újszerű kérdés ei. SzdrazföIdi Csapatok 1993 12- szám
- 53-63. odal.

6.) Rúba Imre: A védelmi hadművelet anyagi-technikai biztosítása.

Hadtudomány 199312. szóm , 70-80. oldal.

7 .)Telekdi Béla: A légimozgekonys ág,ő zászlőalj (alegységek) alkal-
mazási elvei. Hadaüotnúnyi Tójékoztató 1994ló. szóm - 21,63- oldal.
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