
A csapatlégvédelmi egységek hadtápbiztosításának 
néhány kérdése 

S. Nagy József őrnagy 

A légitámadó eszközök tömeges alkalmazása a csapatok légvédelmé
nek egyre nagyobb jelentőséget kölcsönöz. A légvédelem korábban a harc
biztosítás egyik elemét képezte. Napjainkban túlnőve annak keretein, már 
a harctevékenység egyik fajtájaként számolunk vele. A csapatlégvédelem 
feladatainak növekedése együttjár a légvédelmi erők, eszközök folyama
tos fejlődésével. 

A csapatlégvédelmi egységek seregtest, illetve hadosztály kötelékbe 
tartozó közvetlen egységek. E cikk keretében elsősorban a hadtápbiztosítás 
szempontjából jelentős csapatlégvédelmi egységek - mint a seregtest és 
hadosztályközvetlen - könnyű légvédelmi tüzérezredek, légvédelmi rádió
technikai zászlóalj hadtáp biztosításának kérdéseivel kívánok foglalkozni. 
A csapatlégvédelem eszközei fejlesztésének irányait figyelembe véve né
hány kérdésben érintem a légvédelmi rakéta ezred hadtápbiztosítását is. 
Az összfegyvernemi egységek állományába szervezett légvédelmi ütegek 
ellátása az egység többi alegységéhez hasonló módon történik, így azzal a 
tanulmányban nem kívánok foglalkozni. 

A légvédelmi egységek harctevékenységének hadtápbiztosítását 
azok feladatai, alkalmazásuk, az ellenség légi támadó eszközeinek tevé
kenysége, az ellenük folytatott harctevékenység megvívásának módja és 
még néhány tényező határozzák meg. 

A légvédelmi egységek fontosabb feladatai: a csapatok főcsoportosí
tásának, vezetési pontoknak, rakéta egységeknek, rakétatechnikai bázisok~ 
nak, anyagi alapnak, fontos átkelőhelyeknek oltalmazása, az ellenséges légi 
támadóeszközök felderítése, megsemmisítése, illetve eltérítése. Oltalmazási 
feladataikat csoportos vagy tagolt harcrendből, közvetlen vagy zónális ol
talmazással hajthatják végre. 

A csapatlégvédelmi egységek hadtápbiztosításának megszervezését· a 
felsorolt tényezők függvényében kell végrehajtani. Hogy azok milyen mér
tékben befolyásolják a hadtáphiztosítást, a hadtáp megszervezése, az 
anyagi és egészségügyi biztosítás kérdéseinek részletesebb kifejtésével 
vizsgálhatók meg. 
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A hadtáp megszervezése -

A csapatlégvédelmi egységek hadtápjának megszervezése a harctevé
kenységekben az összfegyvernemi egységekhez viszonyítva sajátosan va
lósul meg. E tanulmány keretében a hadtáp megszervezése elemeinek csak 
azon részét érintem, amelyek a fegyvernemnek megfelelő sajátos jegyek
kel rendelkeznek. 

A hadtáp csoportosítására az összfegyvernemi egységeknél jellemző 
lépcsőzés a légvédelmi egységeknél nem érvényesül. A hadtáp csoportosí
tása - és a hadtáp megszervezésének más elemei is - mindig az ellátási 
feladatok függvénye. Ellentétben azon nézetekkel, melyek a hadtáp meg
szervezésének elsődlegességét hangsűlyozzák, úgy tüntetik azt fel, mint az 
ellátásra irányuló tevékenység alapját, a hadtápbiztosítás legfontosabb 
elemét, és elsődlegesnek az ellátási feladatokat tekintem. Csak az ellátási 
feladatok megtervezése, megszervezése után, azoknak alárendelve, azok 
függvényében lehet helyes elhatározásra jutni a hadtáp megszervezésére 
és azon belül elsősorban a csoportosítás létrehozására, a telepítésre és át
telepítésre. Ezt egyaránt érvényesnek tekintem mind összfegyvernemi, 
mind fegyvernemi egységekre. 

A hadtáp lépcsőzését összfegyvernemi egységeknél a harcfeladatok 
megvívására létrehozott mélyen lépcsőzött harcrend követeli meg elsősor
ban. Az első lépcsőben az ellenséggel közvetlenül harcban álló és állan
dóan mozgásban levő alegységek, egységek folyamatos anyagi, technikai 
és egészségügyi biztosítása érdekében hozzuk létre a hadtáp első lépcsőjét. 
A csapatlégvédelem egységei harctevékenységüket légi ellenséggel vívják 
tüzelállásokból, álláskörletekből. Harctevékenységük megvívására nem 
jellemző a szinte szünet nélküli előremozgás és az összfegyvernemi egysé
gekhez hasonló lépcsőzés. Ez kedvezőbb lehetőséget biztosít az alegységek 
feltöltésére a viszonylag huzamosabb ideig egyhelyben való tevékenység
re. Ezért a légvédelmi egységek hadtápjának lépcsőzése nem szükséges. 
Egy körletben települve is képes a biztosítási feladatok végrehajtására. 
Természetesen ez nem zárja ki a fegyverzeti szolgálat javító részlegeinek 
a tüzelőállások körletében, a meghibásodások helyén való tevékenységét, 
ugyanúgy a gépjárművek javításának helyszínen való elvégzését sem. 

Egyes esetekben - és elsősorban csak a hadosztály légvédelmi tüzér
ezredeknél - előfordulhat, hogy egy-két üteg az ezred főerőitől távol, a 
hadosztály más harcrendi elemét oltalmazva tevékenykedik, ezáltal az ez
red hadtáptól nagyobb távolságra kerül és nincs mód a harctevékenység 
közbeni ellátásra. Ilyenkor az ezredhadtáp állományából anyagi eszközök
kel - elsősorban légvédelmi lőszerrel - megrakott járművekkel kell ké
pessé tenni egész napos harctevékenység folytatására. A hadtáp lépcsőzé
sét ez sem indokolja. 

A hadtáp telepítési (elhelyezési) körletének kijelölésében a légvédelmi 
egységek parancsnokainak, azok hadtáphelyetteseinek igazodni kell az 
összfegyvernemi egységek, magasabbegységek, illetve az oltalmazott ob
jektum parancsnokának (hadtáphelyettesének) utasításaihoz. A légvédel
mi egységek hadtápjának telepítésére (elhelyezésére) általában két válto
zat lehetséges. Egyik változatban - és a parancsnokok általában ehhez 
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ragaszkodnak - a harcrend közepén, illetve a harcrenden belül telepít
hetők a hadtápalegységek (1. sz. ábra), másik változatban a hacrend mö
gött néhány kilométerre (2. sz. ábra). Ez elsősorban a csöves légvédelmi 
tüzéregységekre, tehát a hadosztály, illetve hadsereg közvetlen könnyű lég
védelmi tüzérezredekre vonatkozik. 

Az első változat előnye, hogy a vezetés és ellátás hatékonyabban va
lósítható meg. Hátránya viszont, hogy a harcrenden belül helyezkedik el 
az oltalmazott objektum vagy rakétaegység, alegység, rakéta-technikai bá
zis, vezetési pont stb., amelyek az ellenség tömegpusztító fegyvereinek ke
resett célpontjai. Ezek közelsége fokozott veszélyt jelent a hadtápalegy
ségekre, ki vannak téve a teljes megsemmisülés veszélyének. Célszerűbb
nek tartom a másik változatát a telepítésnek (elhelyezésnek), amikor a 
hadtápalegységeket a harcrenden kívül, az ellenség légitámadó eszközei 
várható irányával ellentétes oldalon, az ott levő ütegektől mintegy 5-8 
km távolságra helyezzük el. 

íIJ 
l!étü. 
~ 2-3km. 

1. sz. ábra 

A 2. sz. ábra szerinti településben növekszik a szállítási távolság, azon
ban a hadtápalegységek és azok készletei nincsenek olyan mértékben ki
téve az ellenség tömegpusztító eszközökkel mért csapásainak. 

A légvédelmi rakétaezred harcrendje méreteiben lényegesen nagyobb 
területre terjed ki, mint a csöves légvédelmi egységeké. Alegységei - a 
zónális oltalmazás követelményeinek megfelelően - egymástól nagyobb 
távolságra vannak. Az eszközök hatótávolsága lehetővé teszi, hogy a se-
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regtest sávjának csaknem teljes szélességében oltalmazzanak. A harcrend 
nagy kiterjedése megköveteli a hadtápalegységek maximális közelítését az 
alegységekhez, ezért célszerű azokat a harcrend közepén, az ezred vezetési 
pontjától 3-5 km távolságra telepíteni (3. sz. ábra). Védelemben, amikor 
várható az ellenség beékelődése, a hadtápalegységeket a harcrend köze
pétől a mélységben mintegy 8-15 km-re célszerű elhelyezni. (A rakéta
technikai osztály a hadtápalegységektől függetlenül, más körletben tele
pül megosztás nélkül, esetleg űtegenként). 

S. u. ábra 

A légvédelmi rádiótechnikai zászlóalj hadtápjának telepítésénél (elhe
lyezésénél) nem az alegységek harcrendjéhez, hanem a zászlóalj vezetési 
pontjához (RTFK) célszerű igazodni. Az alegységek széttagoltsága - az 
összefüggő rádiólokációs mező biztosítása céljából - olyan mérvű, hogy 
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nem teszi lehetővé a zászlóalj hadtápja részéről a biztosítási feladatok fo
lyamatos ellátását. A zászlóalj hadtáp a harcálláspont (RTEK) közvetlen 
közelében települ. 

A légvédelmi egységek hadtápjának áttelepítését az állásváltással egy
időben célszerű végrehajtani. Az ütegek a tüzelőállásváltást általában nem 
egyszerre hajtják végre. Egy részük oltalmazást hajt végre, másik részük 
állást vált. Az állásváltás végrehajtásának módja mindig az oltalmazott 
egység, objektum előremozgásának függvénye. Pl. a harcászati rakétaosz
tály lépcsőzetesen - az ütegek egy részének tűzkészsége mellett - hajtja 
végre az elöremozgást. Az oltalmazást végző létü. ezred alegységei is en
nek megfelelően váltanak állást. A légvédelmi ütegek az oltalmazott al
egységek menetoszlopában, azokkal együtt települnek előre. 

Az ezredhadtápot azon alegységekkel egyidőben célszerű áttelepíteni, 
amelyek utoljára hajtják végre az állásváltást. 

Az ezredhadtáp az áttelepülést végrehajthatja az alegységek menet
oszlopára felzárkózva vagy önálló oszlopban, esetleg az ezredtörzzsel 
együtt. 

A hadtáp megszervezésén belül.sajátosan vetődik fel az után-hátra
szállítási útvonalak problémája is. Amíg· az· összfegyvernemi egységek, ma
gasabbegységek tevékenységi sávval; azon belül önálló után-hátraszálliC 
tási utakkal rendelkeznek; addig a csapatlégvédelem egységei csak azok 
sávján belüt részükre az összfegyvernemi parancsnok által kijelölt kör
letben tevékenykednek, után-hátraszállítási utakkal önállóan néin ren
delkeznek. (Kivételt képez a lérak. e., ahol a légvédelmi rakéták szálli
tására külön útvonalakat jelölhetnek ki.) Mint már a tanulmány első ré
szében említettem, a csapatlégvédelmi egységek a „Közvetlen"-ek kate
góriájába tartoznak. Ez egyben azt is jelenti, hogy az elöljáró hadtáphe
lyettes által létrehozott biztosítási rendszerben jelentőségük az összfegy
vernemi egységekhez viszonyítva másodlagosnak mondható. Az elöljáró 
hadtáptagozat a hadművelet vagy harctevékenység céljának elérését alap
vetően befolyásoló kötelékek biztosítására összpontosítja erői-eszközeinek 
zömét, a légvédelmi egységek általában saját eszközeikkel történő vétele
zés útján kerülnek ellátásra. A vételezési feladat naponta 1-2 esetben 
történhet, ezáltal az összfegyvernemi egységek után-hátraszállítási űtvo
nalainak igénybevételére gyakran sor kerülhet. A légvédelmi egységek 
hadtápfőnökeinek (parancsnok hadtáphelyetteseinek) ezért szoros együtt
működést kell megvalósítani az összfegyvernemi egységek (egységek) had
táphelyetteseivel az utak igénybevételére vonatkozóan. 

A légvédelmi egységek harcrendjén belül az egyes ütegekhez vezető 
utak kijelölése az egységparancsnok hatáskörébe tartozik. Az ütegek tü
zelőállásai általában utak közelében vannak. A tüzelőállásoktól a szállitási 
útvonalakhoz a bekötő utakat az ütegparancsnokoknak kell előkészíteni, 
ők felelősek azért, hogy az anyagi eszköZöket szállító gépjárművek köz
vetlenül a tüzelőállásba szállithassanak. 

A tömegpusztító fegyverek elleni védelem megszervezésének sajátos 
vonása abban van, hogy a légvédelmi egységek hadtápalegységei kisebb 
szervezetttel rendelkeznek, állományuk lényegében kevesebb, mint az 
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összfegyvernemi hadtápoké és az esetek többségében nem teszi lehetővé 
az önálló menetosztagok létrehozását. Az ezredtörzzsel közösen célszerű a 
mentőosztagot létrehozni, annak állományába a hadtáptól elsősorban von
tató és egészségügyi erőket-eszközöket kell beosztani, Célszerűnek tartom 
az ezredhadtáp - ezen belül elsősorban a hadtáp vezetési pont - köz
vetlen oltalmazására a törzsüteg állományába szervezett egyik légvédelmi 
géppuskát a hadtáphelyettes rendelkezésére bocsátani, Ez egyébként az 
egyetlen olyan eszköz, amelyet a parancsnok a hadtáp megerősítésére ad
hat, hozzájárulva ezzel a hadtáp őrzés-védelmének biztosításához is. 

A hadtáp megszervezésének egyéb kérdései kevésbé viselik magukon 
a fegyvernemnek megfelelő sajátosságokat, így azokkal e tanulmányban 
nem kívánok foglalkozni, 

Az anyagi bizbsítiis sajátos vonásai 

A csapatlégvédelmí egységek anyagi biztosításában a légvédelmi ra
kéta és lőszer, a hajtóanyag, illetve az élelemellátásnak van legnagyobb 
jelentősége, A légvédelmi rakétákkal való ellátás az elöljáró parancsnok
ság légvédelmi rakéta-technikai bázisairól az ezred technikai osztályán 
keresztül történik, így ezzel - mivel nem érinti a hadtáphelyettes tevé
kenységét - a továbbiakban a tanulmány nem foglalkozik, 

Jelenleg a Magyar Néphadsereg csapatlégvédelmének alapvető egy
sége a - seregtest, illetve hadosztályközvetlen - könnyű légvédelmi tü
zérezred, így az anyagi biztosítás sajátos kérdéseit is ezen egységek vonat
kozásában célszerű tárgyalni. A légvédelmi rádiótechnikai zászlóalj, il
letve a légvédelmi rakétaezred hagyományos anyagi eszközökkel történő 
ellátását csak egyes vonatkozásokban érintem, 

A seregtest, illetve hadosztályközvetlen légvédelmi tüzérezred alap
vető harci eszközei megegyeznek, Azonos löveganyaggal (Sz-61, 57 mm), 
tűzvezető lokátorokkal (Szon-9) és lőelemképzőkkel (E-2) rendelkeznek, 
Eltérés csupán szervezetük méreteiben van. Harctevékenységük megvívá
sához szükséges anyagi eszközök összetételüket tekintve tehát azonosak, 
eltérés csak azok mennyiségében mutatkozik. A seregtestközvetlen lég
védelmi tüzérezred szervezete nagyobb, így szükségletei nagyobb mérvű
ek, hadtápegységeinek teljesítőképessége, állománya a hadosztályközvet
len ezredét meghaladja, (Pl. míg a ho, létü, e,-nél szállító szakasz, addig a 
seregtestközvetlen létü. ezrednél szállító század van szervezve.) 

A légvédelmi egységek anyagellátásának alapját azok szükségletei ké
pezik A szükségletek mérvét a harctevékenység alatti fogyasztás és a kü
lönböző . időszakokban megalakítandó (fenntartandó) készletek sziJ;ltje ha
tározza meg. 

A fogyasztás mértéke elsősorban az ellenség légitámadó eszközei tevé
kenységének, az oltalmazandó egység, objektum jellegének (mozgékony
ságának), a feladat méreteinek, a terep, az időjárás és más tényezők függ
vénye. 

Az ellátási feladatok tervezésének, megszervezésének és végrehajtá
sának sajátosságát a következő tényezők adják: 

- az ezred harctevékenységének folyamatossága; 
- a szervezeti hovatartozás (alárendeltség); 



- az ezred harcrendjének felépítése; 
- a harctevékenység megvívásának módja. 

Az ezred harctevékenységének folyamatossága azt jelenti, hogy az al
egységek szinte szünet nélkül oltalmaznak, harcból való kivonásukra nincs 
vagy csak ritkán van lehetöség. Ha az összfegyvernemi egységek harctevé
kenységét vizsgáljuk, azt látjuk, hogy ott a folyamatosság az alegységek, 
egységek időközönkénti kivonása, majd újbóli harcbavetésével van bizto
sítva. A harcból való kivonás alatt az összfegyvernemi egységek rendez
hetik soraikat, pihenhetnek, anyagi feltöltést végeznek stb. Légvédelmi 
egységek vonatkozásában erre szinte nincs lehetőség. Ha történetesen egy 
hadosztályt kivonnak a hadműveletből és másik lépcsőbe vagy tartalékba 
kerül, a légvédelmi egység akkor sem szünteti meg harctevékenységét, a 
gyülekezési körletben levő csapatokat továbbra is harcrendet foglalva ol
talmazni kell. De így van ez pl. a hadosztály ütközetbevetése előtt is, ami
kor az várakozási körletben van és a következő harctevékenység előkészí
tése, az egységek feltöltése, pihentetése folyik. A légvédelmi ezred alegy
ségei ez esetben is tüzelőállásban vannak és oltalmaznak. Ennek megfe
lelően az anyagi biztosításukra irányuló tevékenységnek is folyamatosnak 
kell lenni. A légvédelmi lőszer és hajtóanyag pótlása szinte állandó jellegű 
feladatot ró a hadtápalegységekre. 

A légvédelmi egységek szervezeti hovatartozásukból eredően „közvet
len" egységek. Az anyagi biztosítás szempontjából ez annyiban meghatá
rozó, amilyen mértékben a légvédelmi ezred harctevékenysége befolyást 
gyakorol a hadosztály (hadsereg) feladatának teljesítésére. Tudvalevő, hogy 
a hadsereg, illetve hadosztály feladatának teljesítését alapvetően a fő
irányban tevékenykedő (harcoló) magasabbegységek, egységek által elért 
sikerek befolyásolják. Az elöljáró hadtáp tagozat erőinek-eszközeinek fő 
elökifejtése így ezek irányába hat. Bár az ellátás és szállítás alapelve a 
felülről lefelé történő szállítás, az esetek többségében ez nem érvényesül
het tisztán. Az elöljáró hadtáp tagozat erői nem képesek minden irányban 
egyforma intenzitással működni, figyelmük elsősorban azon kötelékek biz
tosítására irányul, amelyek tevékenységétől függ a feladat teljesítése. A 
másik irányban tevékenykedő és a közvetlen egységek hadtápbiztosítására 
általában nem képez súlyt a hadosztály, illetve seregtest hadtápja, ezeknek 
elsősorban saját eszközeikre támaszkodva kell az elöljáró raktáraiból a 
szükséges anyagi eszközöket felvételezni. A csapatlégvédelem egységei 
ezen kategóriába tartoznak, anyagi biztositásukra ez jelentős hatást gya
korol. 

Az ellátási, feltöltési feladatok szervezését, végrehajtását befolyásoló 
alapvető tényezők egyike a légvédelmi egységek harcrendje. A könnyű 
légvédelmi tüzérezred harcrendjéban az ütegek egymástól mintegy 3-4 
kilométerre helyezkednek el az oltalmazandó egység vagy objektum körül. 
Az egymástól légvonalban viszonylag nem nagy távolságra levő ütegek 
ellátása az ezredhadtáp részére nem jelent különösebb nehézséget, azon
ban az a tény, hogy egyidőben 6-8 helyre, 6-8 felé kell a szállításokat 
végrehajtani, szétaprózza a hadtáp erőit-eszközeit és bonyolítja az ellátási 
feladatokat. A légvédelmi rakétaezred ütegei osztály szervezetbe tartoznak 
és bár az osztályok egymástól 30-40 sőt több kilométerre is lehetnek, az 
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ezredhadtápnak csak három irányba, illetve három helyre kell kiszállítani: 
a két rakéta osztályhoz és a technikai osztályhoz. A légvédelmi rádiótech
nikai zászlóalj századai (őrsei) a hadsereg sávjának teljes szélességében, 
egymástól jelentős távolságra tevékenykednek. Ellátásuk - a légvédelmi 
egységeken belül is - a legbonyolultabb feladatot jelenti. A zászlóalj had
tápja nem is képes minden alegységének ellátására a jelentős széttagolt
ság miatt. Egyes alegységei! ellátásilag utalni célszerű azon magasabbegy
séghez, amelynek sávjában azok tevékenykednek, illetve az ellátás módjait 
kombinálni kell. 

A légvédelmi alegységek ellátására, feltöltésére ható - előzőekben 

felsorolt - tényezők mellett kedvezően befolyásolja annak végrehajtását 
az a körülmény, hogy a légvédelmi egységek harctevékenységük megví
vása közben viszonylag huzamosabb ideig tartózkodnak egyhelyben. Ez 
néhány órától egy napig is terjedhet attól függően, hogy az oltalmazott 
egység, objektum helyváltoztatása mennyire gyakori. Leggyakrabban mo
zog a hadosztály harcrendi elemeit, illetve azok valamelyikét oltalmazó 
légvédelmi egység, azonban még itt is biztosított általában az egy tüzelő
állásban néhány óráig (2-3 óra) való tartózkodás. Az alegységek feltöl
tésére irányuló tevékenységére így - kellő szervezés mellett - viszony
lag kedvező lehetőség van. 

A légvédelmi egységek anyagi ellátásának alapvető forrása elsősor

ban maguknál az egységeknél, illetve az elöljáró tagozatban levő mozgó 
készletek. 

A könnyű légvédelmi tüzérezredek készleteinek lépcsőzése sajátos. Az 
ezred tagozatban van felhalmozva - élelmezési anyagokat kivéve - a 
készletek zöme, ugyanis zászlóalj szintű ellátó tagozat itt nincs, annak 
funkcióit is az ezredhadtáp tölti be. Az ezredhadtáp - az élelmezés kivé
telével - közvetlen ellátási funkciókat végez. Élelmiszerekből az üteg el
látó rajok (törzs, gazd. szakasz) rendelkeznek alegység szintű készletekkel 
(3 ja. főzhető, 1 ja. kenyér). 

A hadseregközvetlen légvédelmi egységeknél hadosztály szintű kész
letek vannak. A hadseregközvetlen légvédelmi egység hadtápja közvetlen 
kapcsolatban van a hadműveleti hadtáppal. Csapathadtáp kategóriába 
tartozik, sajátosan gyakorolva annak alsó, középső és felső tagozati funk
cióit, Tárolja a felső és középső tagozat készleteit és végzi az alsó tagozat 
közvetlen ellátási feladatait is. 

A könnyű légvédelmi tüzéregységek anyagi szükségletei egy átlagos 
harcnapot alapul véve a következőképpen alakulhatnak:1 

Ha a harcnap végén 1000/o-os mozgókészleteket kell létrehozni, akkor 
az utánszállítási szükséglet a hadosztályközvetlen létü. ezrednél 30-40 t 
szilárd, 8-10 t folyékony anyag, a hadseregközvetlen ezrednél 50-60 t 
szilárd, 10-15 t folyékony anyag lehet. Ilyen mérvű szállítási szükséglet 
kielégítése érdekében az ezred szállító járműveinek 1,5-2 fordulót kell 
naponta elvégezni. 

1 Ha az egységek a harctevékenység kezdetén a mozgókészletek kiszabatai
val rendelkeztek és a nap végén a mozgókészletek 80'/o-át kell megalakítani. 

2 Beleértve a munkagépek üzemanyagát is. 
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Az ezred alegységeinek feltöltését lé. lőszerrel naponta általában kettő, 
hajtóanyaggal, élelmiszerrel és más anyagokból naponta egy alkalommal, 
esetleg két naponként egyszer kell végrehajtani. 

Az alegységek feltöltését lehetőleg a tüzelőállások elhagyása előtt 
vagy az az új tüzelőállások elfoglalása után kell végrehajtani. A létü. e. 
alegységei feltöltésének több változata lehet. Mindig azt a változatot kell 
alkalmazni, amely az adott helyzetben a legrövidebb idő alatt végrehajt
ható és maximálisan biztosítja a hadtáp erőinek-eszközeinek hatékony al
kalmazását. 

Lőszerrel és más szilárd anyagokkal való ellátásnak egyik változata 
lehet, amíkor az ezredhadtáp szállító eszközei a harcrendnek megfelelően 
csoportosított ütegek tüzelőállásaiba közvetlenül szállitanak, két irányban 
útbaíndított oszlopokkal. (4. sz. ábra.) Ez esetben a harcrend egyik felében 
levő három üteg részére indítunk útba az ütegek szükségleteinek megfe
lelően csoportosított anyagi eszközökk_el megrakott járműveket, másik 
irányba a többi alegység részére hasonló feladattal egy másik gépjármű 

• oszlopot. 

,. 
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4. sz. ábra 

Másik változat lehet a feltöltésnek az a módja (5. sz. ábra), amikor az 
ezredhadtáp körletéhez közelebb levő ütegek saját eszközeikkel vételeznek 
az ezred raktáraiból, a távolabb levő ütegek részére pedig az ezredhadtáp 
szállító-eszközeivel juttatjuk el az anyagi eszközöket. 

Harmadik változat lehet, amikor az ezredhadtáp anyagátadó pontokat 
létesít a harcrend kijelölt körleteiben, az anyagi eszközöket oda szállitja 
ki és az ütegek onnan vételezik fel a részükre kiutalt anyagokat (6. sz. 
ára). 

Az alegységek feltöltésének - a helyzettől és lehetőségektől függően -
még több változata is lehetséges. A szállításokat szervező hadtáphelyettes
nek mindig a leghatékonyabb módszert.kell megválasztani. A .szállításból 
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visszatérő vagy a vételezésre menő üres járművekre mindig fel kell mál
házni a hátraszállitásra váró felesleges anyagokat, elsősorban lőszerhüve
lyeket és ládákat. Légvédelmi egységeknél ennek komoly jelentősége van, 
mert naponta nagy mennyiségben keletkeznek ilyen anyagok. Egy átlagos 
harcnapon egy hadosztályközvetlen könnyű létü. e.-nél 2400-3800, had
seregközvetlen ezrednél 3600-5700 db 57 mm-es légvédelmi löszerhüvely, 
600-1000 db lőszeres láda ürül ki. Hadsereg viszonylatban ez a mennyiség 
komoly értéket képvisel. 

A létü. e. alegységeinek hajtóanyaggal való feltöltésére két feltöltő 
csoportot célszerű szervezni. A feltöltő csoportok állományába 1-1 benzint 
szállitó töltő (tartály) gk-t3, bordázott (kannázott) gázolajjal megrakott 

• A létü. ezredek állományába általában 2 db Illik. van szervezve. 
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tgk-at és különböző olajokkal, kenőanyagokkal megrakott tgk-t kell be
osztani. Rendelkezzenek a feltöltő csoportok továbbá különböző töltőesz
közökkel is. A feltöltő csoportokat két irányba kell útbainditani, részükre 
meg kell határozni a feltöltendő ütegeket (7. sz. ábra). Egy-egy feltöltő 
csoport 2-3 üteget és az ezred harcálláspont (törzsüteg) gépjárműveit és 
munkagépeit legyen képes feltölteni. Az alegységeknél levő nagy számú 
munkagép részére célszerű kannázott hajtóanyagot szállítani. 

7. sz. 4bra 

A légvédelmi rakétaezred alegységeinek feltöltését élelemmel, gép
jármű és munkagép hajtóanyaggal, valamint egyéb anyagokkal elegendő 
naponta egy alkalommal, esetleg kétnaponként végrehajtani. Az ezred.
hadtáp szállító eszközeit három irányba célszerű működtetni: a két harci 
osztály és a technikai osztály irányába. 

A légvédelmi rádiótechnikai zászlóalj századainak ellátására külön
böző módszereket kell alkalmazni. Egyidejűleg kell egyes anyagokból a 
z. hadtáp készleteiből (pl. speciális fegyverzeti anyagok}, más anyagokból 
utalással megoldani az ellátást. Az alegységek ellátásának itt is több vál
tozata lehet. Az ellátási utalásokat az elöljáró hadtáp törzs rendeli el. 

Az egészségügyi biztosításról 

A csapatlégvédelmi egységek segélyhelyeinek állománya, kapacitása 
kisebb az összfegyvernemi egységek segélyhelyeinél. Harctevékenységük 
módjából eredően egészségügyi veszteségeik is lényegesen kisebb mér
tékűek. A területi kiürítés elvének megfelelően a légvédelmi egységeknél 
keletkező sebesülteket, sérülteket elsősorban a harcrendhez közel levő 
ezred vagy hadosztály segélyhelyre szállítják orvosi segélynyújtás végett. 
A légvédelmi egységek segélyhelyei ezért rendszerint csak ritkán települ-
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nek és csak életmentő beavatkozásokat eszközölnek, illetve ambuláns keze
lést folytatnak. A segélyhelyek · általában a hadtápalegységek körletében 
helyezkednek el. A hadosztályközvetlen létű. e. segélyhelyét a ho. eü. 
szolgálatvezető bevonhatja eü. tartalékba, vagy megerősítheti azzal az első 
lépcső összfegyvernemi egységek segélyhelyeit. Ebben az esetben a ho. eü. 
zászlóalj eszközeivel kell a létű. ezrednél keletkezett sérülteket hátraszál
lítani. 

Az egészségügyi biztosítás kérdéseinek csak néhány főbb sajátos voná
sát emlltettem, annak mélyebb kifejtése külön tanulmányt igényelne. 

A csapatlégvédelem egységei hadtápbiztosításának kérdéseit a fegy
vernemi sajátosságok által meghatározva igyekeztem e tanulmány kereté
ben vázolni azzal a céllal, hogy a Csapathadtáp Utasítás által rögzített 
elvek alkalmazását ezen fegyvernem csapatainál elősegítsem . 

• 
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