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TRUPPENDIENST 

Gyalogos csapatok ellátása 

(1. Rész) 

lrta: Gernot Albrecht alezredes 

(Fordítás: megjelent a Truppendienst e. folyóirat 1979. 6. számában.) 

I. Általános elvek 

Szélesen elterjedt, de helytelen nézet a'z., hogy a gyalogos csapatok anyagi 
szükséglete alacsony. Ennek oka a múlt századokból ered, amikor a lőszer- és 
üzemanyagszükséglet igen alacsony volt. Ebben a cikkben célszerű vázlatosan 
ismertetni, hogy ez mennyire érvényes a mai gyalogságra. 

Gyalogos csapatokon a hadseregnek azt a részét kell érteni, amely képl!s 
utaktól távol, fedett terepen, kis távolságon a nap bármely szakaszában, az idő
járástól függetlenül harcolni, s ezzel gyakran a végső döntést elérni. 

A gyalogos csapatok felszerelése általában kézi fegyverekből és kevés ne
héz fegyverből, az is főleg páncélelhárító fegyverből áll. Feladatunk szerint a 
gyalogság felosztható: 

- klasszikus gyalogságra, mint pl. az osztrák vadász és landwehr ?:ászló-
aljak, amelyek feladata lövész és páncélos csapatok elleni küzdelem; , 

- gépesített (páncélozott) gyalogságra, mint pl. az osztrák páncélgránátos 
zászlóalj, amelynek feladata a gyalogság és páncélosok elleni küzdelem együtt
működve a páncélos csapatokkal; 

- könnyű gyalogságra, amely kis, kutató-üldöző alegységekből áll, felada
tuk pedig a nem hagyományosan barcoló (partizánok st:Jb.) erök elleni küzdelem. 

- gyors gyalogságra, amelyen ejtőernyős és más légi szállítású gyalogságot 
kell érteni. 

A gyalogos erök ellátása vezetésének célja bármely helyzetben a szükséges 
anyagot időben, a megfelelő helyre eljutattni, valamint az egészségügyi ellátást 
és javítást, karbantartást biztosítani. Ezen kívül ezeket az erőket mentesíteni 
kell minden olyan anyagtól és tevékenységtől, amely közvetlenül nem függ 
ös.sz,e a harccal. 

Ezután szükségesnek látszik a gyalogos csapatok ellátásának rövid törté
neti áttekintése. 

II. Történeti visszapillantás 

Az ókori Görögországban a túlnyomóan gyalogos erők gyorsan eldöntöt
ték az ütközet sorsát. A legyőzött hösnek tekintette a győzőt, aki engedélyt 
adott arra, hogy a halottakat eltemesse. Az ellenség sebesültjeit megölték, a 
sajátról pedig gondoskodtak. 
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A hetedik század bizánci gyalogsága a hadsereg kiválóan szervezett és fe
gyelmezett része volt. A lovagsághoz hasonlóan a gyalogsághoz is jelentős el
látó erők tartoztak. Minden 16 emberre rendszeresítettek két kordét (taligát) 
lőszerrel, élelemmel, konyhafelszereléssel, beleértve kézi malmot is és sánc
szerszámmal (ásó, kalapács, fejsze, fűrész). Ezen kívül voltak teherhordó lo
vak is, amelyek menetben látták el a csapatokat. Műszaki és ellátó oszlopok 
mellett létezett az egészségügyi szolgálat is. Minden 400 ember rendelkezett egy 
orvossal és 6-8 egészségügyi katonával. Őket ellátták - lovaik egy üveg víz
zel és nyereggel voltak felszerelve. A kengyelt úgy képezték ki, hogy a sebe
sülteket ülő helyzetben tudták szállítani. Minden sérült harctérről való kiszál
lításáért a sebesültvivők prémiumot kaptak. 

Az osztrák-magyar hadsereg gyalogos és vadász csapatainak lőszerj:ava

dalmazása 1900 körül a következőként alakult: a katonánál 100 db, a század 
2 lőszeres kocsiján 10 OOO gyalogsági lőszer. A hadosztály, hadtest és hadsereg 
lőszerraktárakban viszonylag kevés lőszert halmoztak fel. 

Az egészségügyi ellátásra századonként egy egészségügyi járőrt és 4 sebe
sültvivőt rendszeresítettek. Zászlóaljnál tiszthelyettes, ezrednél egy tiszt látta 
el a parancsnok szerepét. A zászlóaljorvos a fentin kívül 2 kötszerszállítóval 
is rendelkezett. A katonák .személyi felszereléséhez egészségügyi csomag is tar
tozott. 

Élelmezés céljából katonánként egy kulacsot és két katonára egy főző
edényt rendszeresítettek. Az ezred vonatja (egy alegység) szállította a vágóhíd 
készletet, kávépörkölő serpenyőt, vizes hordókat és tartalék főzőedényeket szál
lított. Egy 4 zászlóaljból álló ezrednél a vonat harci és szállító (bagázs) vo
natból állt. 

A harci vonat - 34 fő és 48 ló - ebből 6 tartalék 2 fogata lóból állt. A 
szállító vonat (hadosztályszintű ellátás) - 29 fő és 37 ló - több kocsiból és egy 
fegyve,rkovácsb6l állt. A zászlóalj ezen kívül még rendelkezett egy tábori ko
vácsműhellyel és 2 kocsiemelővel. 

Harcban a lőszert a rajvonalba egy tartalékosokból álló lőszeres különít
mény szállította ki. A különítmény élén egy tiszthelyettes állt. Védelemben a 
lőszert szétosztották a rajoknak, vagy a rajvonal közelében egy megfelelő pon
ton halmozták f.el. 

A gyaloghadosztály lőszeroszlopa 2 tisztből, 132 katonából, 150 lóból és 
30 zászlóaljlőszeres kocsiból állt. 

A hadosztály szintű egészségügyi biztosítást az egészségügyi intézet (két 
segélyhely, egy kötözőhely stb.) végezte. Az intézet alárendeltségébe 3 orvos, 
180 katona és 34 országos jármű tartozott. 

Az élelmiszer kiszállítását a csapatokhoz az élelmezési oszlop végezte. A 
hadosztály 4 napos élelmiszerjavadalmazását több mint 500 országos jármű 

szállította. Ez egy 18 OOO főből és 3500 lóból álló gyaloghadosztály (15 zászló
alj, 3 lovas század és egy tüzérezred) szükségletét fedezte. Ezen erők. fő fel
adata az élelmezés, a lőszerellátás és az egészségügyi biztosítás volt. A techni
kai biztosítás alárendelt szerepet játszott. 

111. Az ellátás feladata korszerű harcban 

Minden helyzetben számolni kell az agresszor valamennyi alkalmas esz
közének és harcmódjának alkalmazásával. Ez azt jelenti, hogy fő irányban 
tüzérséggel és légierővel támogatott páncélozctt erők alkalmazása mellett har-
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cászati atomfegyver bevetése is várható. A támadó arra törekszik, hogy min
den erő és eszköz felhasználásával a támadás szempontjából fontos körleteket 
minél előbb birtokba vegyen. Ezeket a körleteket a főerők részére előzőleg 

légideszant vagy szubverzív erőkkel előkészítik. Az ellenség légiereje a harc
tér teljes mélységében támadja a célokat, különösen közlekedési és híradó cso
mópontokat, az utánszállítási utakat gyakran szétrombolják vagy megrongál
ják. A védő alegységek gyakran elszakadnak a föerőktől, vagy bekerítik őket. 
Minden tevékenységet a pszichológiai hadviselés összes eszközével támogatnak. 
Kis és nagy mozgékonyságú ellenséges erők váratlan rajtaütésével állandóan 
számolni kell. A katonai előrejelzési idő csak néhány nap lesz. A korszerű harc 
jelentős mértékben befolyásolja az ellátás eredményét. 

IV. Az ellátás alapelvei 

1. Az ellenségnek légtérből való erős csapásmérő és elszigetelő lehetősége 

miatt az egységeknek, magas.abbegységeknek jelentős ellátási önállóságot kell 
biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a csapatoknál az eddiginél nagyobb ké~zletc
ket kell felhalmozni, hogy harcban a hosszadalmas szállítást csökkenthessük. 
Ez vagylagosan megoldható: 

- már békében létesített raktárrcndszerrel, beleértve készletek felhalmozá
sát a várható harcterületen; 

- a készletképzés időbeni befejezésével a csapatok cllátópontjain. 

A raktárak széttagolása mellett azokat biztosítani is kell. Pénzügyi nehéz
ségek miatt a következő években a készletképzés második változata kap elsőbb
séget. Kivételt képeznek a terülctvédclcmhez kötött csapatok (pl. a záró alegy
ségek), amelyeknél a készletképzés első változata a mérv.adó. A készletképzés 
végrehajtását a hadtáp felvonulásának „bővített hadtáp menetnek" is nevezhet
jük. Ezen a fogalmon jelenleg hadseregszintű készletképzést értik összhangban 
a hadműveleti elgondolással. Ez a nézet jelenleg aligha tartható fenn, mivel a 
készenlét elérése hadsereg szinten nem gyakorol jelentős hatást a c..sapatok ké
szenlétére a harcterületen. Ezek a csapatok gyakran igen kevés felkészülési (fi
gyelmeztető) idővel rendelkeznek az államhatár közelsége miatt, ezért készenlé
tüket kis alegység szintig rövid idő alatt kell elérni. Ez elvezet minket a máso
dik alapelvhez. 

2. A hadtáp felkészülését az eddiginél sokkal nagyobb mértékben kell vég
rehajtani a harc előtt. Ezt indokolja a széles körű decentralizálás, a készletkép
zés és az ezekkel Ös·szefüggő magas munkaerő és eszközráfordítás. Az időszük
séglet nem lehet hosszabb, mint az egység, magasabbegység bemozgósítási ide
je. A mozgékony és egyes területhez kötött erők részére készletképzés békében 
bázison vagy a közelébe történik. 

3. Az országvédelem nem katonai területével való szoros kapcsolat és ösz
szehangolás szükségessége elsősorban a hadtápot érinti, mivel sok anyagot és 
intézetet közösen ha,sználnak. Ez különösen érinti: 

- az egészségügyi ellátást; 
- a gazdasági (élelem, ivóvíz, tábori posta és pénz) anyaggal való ellátást, 

valamint 
- a technikai biztosítást nem kizárólag harci technika vonatkozásában. 

Mindkét félnél levő anyagok és eszközök felhasználására konkrét elsőbbségi sor-
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rendet kell megállapítani. A békében való felkészülésnél a katonai szükségletek 
biztosítása elsőbbségi jogot élvez. A katonai és polgári készletek, eszközök kö
zös felhasználása általános eset lesz. Elképzelhető az is, hogy ellenség által kö
rülzárt területen a gyermekek több élelmet kapnak, mint a katonák. 

4. A várható intenzív harcok miatt a Bundesheer sok egységének „élete" 
rövid lesz, mivel az erőfölényben lévő agresszor miatt nagy személyi és anyagi 
veszteséggel kell számolni. Szovjet nézetek szerint az anyagi és személyi veszte
ség 48 óra alatt meghaladhatja a 35°/o-ot, akkor az érintett csapatot megsemmi
sültnek kell számítani. Amikor az ellenség mennyiségi és minőségi fölényét tel
jes mértékben beveti, akkor a Bundesheer-nél még nagyobb veszteséggel kell szá
molni. 

A harc tényleges időtartama, amelyet irányoktól függően kell felbecsülni, 
jelentős hatást gyakorol a hadtápintézetek mennyiségére és helyzetére. Az el
lenséges erők nagyobb mennyiségét és minőségét csak csekély mértékben lehet 
hadtápintézkedéssel (mint pld. nagyobb lőszerkészlet létrehozása) ellensúlyozni. 

V. Ellátás rendje területvédelemben 

Először a legnehezebb harcmód, a területvédelem hadtápbiztodtásával fog
lalkozunk. 

1. Ellátás területvédelmi zónában. 

A területvédelmi zónában a harc lehet vadász erőkkel végrehajtott ellen
lökés az ellenség hátába és szárnyába, valamint erődített körletben való védelem. 
A zóna (körlet) védelmére kijelölt vadász erők részére már békében fel kell 
halmozni a körletben, vagy annak közelében. A körlet megszállásakor történik 
a készletek és a hadtápalegységek további decentralizálása, amelyet lehetőség 
szerint nem a szervezetszerű alegységenként, hanem a körletet elfoglaló összes 
erők szempontjából kell végezni. Hogy képet kapjunk a készletek nagyságáróJ, 
számítási alapként egy vadász szakaszt ( 4 vadászraj, egy pct. rakéta ,rai es egy 
közepes aknavető raj) veszünk. Kéthetes harcra a vadász szakasznak szükséges: 

- 1,2 t puskalőszer; 
- 0,8 t géppisztolylőszer; 
- 1,0 t könnyű pct. rakéta 
- 0, 7 t nehéz pct. rakéta; 

5-7 t aknavető lőszer; 

0,5 t :akna és robbanóanyag; 
- 2,0 t élelmi,szer; 

0,3 t egészségügyi anyag. 

A mennyiség megállapításánál az ellenséges támadás átlagos akciógyakori
ságot vettük alapul. A következő megszállási szakaszban a fele is elég. 

Gyújtóval ellátott lőszerek tárolása békében különös problémát jelent. Biz
tonsági okokból ezeket a lőszereket rendszerint nem lehet .a körletben vagy kö
zelében tárolni, ezért különös figyelmet kell fordítani ezen lőszerek időbeni ki-

-

-

szállítására. .,. · 

A vadász c.sapatok század és szakasz szinten a harc egész időtartamára 
rendelkeznek készletekkel. Ezt „vadászjavadalmazás" -nak nevezhetjük. A va~ 
dászcsapatoknak - a megköyefeb mozgékonyságuk miatt - nem szükséges az 

142 



·-

összes kés.zletet magukkal szállítani. A parancsnok minden akció, álláselhagyás 
előtt részletesen megszabja, hogy mennyi és milyen anyagot kell magukkal vinni. 

Rendszerint magukkal visznek katonánként és fegyverenként 2-3 élelmi
szerjavadalmazást (a zárolt javadalrnazáson kívül), 200 puskalőszert, 500 gép
pisztoly lőszert, 8 pct. rakétát és 8 aknavető lőszert. 

A harc tervezett időtartamára kijelölt 12-14 t anyagot legalább 2 szakasz
ellátóponton kell elhelyezni, amelyet a szakasz biztosít. Erre rendszerint a ta

pasztalt tiszthelyetest jelölnek ki. Az anyag .eJhclyezéséhcz gépkocsi szükséges. 
Titoktartás céljából a gépkocsivezetőt az adott alegységtől kell kijelölni. Az el
látópontot rejteni, fedni (de legalább a csapadéktól védeni) kell. Különös je
lentőséggel bír az odavezető utak álcázása és az áruló hulladékok eltakarítása. 
Ezt: a szakaszparancsnoknak ellenőriznie kell. Ellenséges veszélyezretés esetére 
elő kell készíteni a készletek megsemmisítését. Altalában vegyes eHátópontokat 
létesíteni, ahol a fentebb említett anyagokon kívül tartalék akkumulátorokat, fel
szerelést, ivóvízedényt és üzemanyagot is kell tárolni. 

A zászlóalj készleteinek felhalmozása a hosszadalmas és munkaigényes sz.ál
lítás elkerülése céljából főleg a szaikasz ellátópontokon történik, mivel a tulaj
donképpeni fogyasztó a szakasz. Elegendő készlet esetén ezért alig van szükség 
század- és zászlóalj ellátópontokra. Kevés készlet esetén például század ellátó~ 
pont létesíthető zárolt lőszer tárolására, zászlóalj ellátópontok berendezése függ 
a kialakult helyzettől. 

A tervezettnél nagyobb szükséglet felmerülése esetén (pl. a tervezettnél 
hosszabb h:arc miatt) az utánpótlásról az elöljáró gondoskodik. Ez két módon 
történhet: 

- lényegesen nagyobb készlet felhalmozásával; 
- utánszállítás. Utánszállításra a közutak rombolása miatt legcélszerűbb 

a helikopter. Ez szükségessé teszi a megfelelő légi szállítási lehetőség megte
remtését. 

A sikeres területvédelmi harc próbaköve a megfelelő egészségügyi ellá
tás, mert ez a katonák harcerkölc.sét, s ezzel harcértékét jelentősen befolyásol
ja. Az egészségügyi biztosítást az adott védőkörlet körülményeivel összhang
ban kell megszervezni. Az alapproblémát nem nagyszámú sebesült és beteg
ellátása jelenti, hanem inkább azok gyors első orvosi ellátása és sebészeti vég
ső ellátást nyújtó intézetbe való mielőbbi hátraszállítása jelenti. Végső egész
ségügyi ellátáson azt az ellátást kell érteni, amely képes megteremteni a felté
teleket a sérültek és betegek kigyógyításához. A végső ellátást végző intéze
tekben tehát gyakran kell biztosítani fektető lehetőséget. Veszteség számítás
nál akciónk.ént a könnyú, .közepes és súlyos sebesülteket veszik alapul. E prob
léma megoldására milyen módszert, struktúrát alka.Imazzunk? 

A harc sajátos·sága és a védőkörlet nagysága miatt :a bajtársi és önsegély
nyújtá:shoz magasabb kiképzési fokot kell biztosítani, valamint már a szakasz
nál kell biztosítani egy egészségügyi tiszthelyettes alárendelésével :a szakszerű 
első egész.ségügyi segélyt. Század szinten biztosítani kell az eLsö orvosi ellátást, 
amelyet a vezényelt „századorvos'' nyújt. A fenti egészségügyi erők feladata a 
sérülés fokának megállapítása, harc az akut életveszély ellen, sokk elleni harc 
és a szállítóképesség helyreállítása. A századorvos által nyújtott egészségügyi 
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ellátásnak biztosítania kell azt az időt, amely a végső ellátást nyújtó egész
ségügyi intézetbe való szállításra szükséges. 

A századot tehát legalább egy sebesültszállító gépkocsival kell megerősí-
teni. A ,sebesültek szállítása a sebesülés helyétől a végső ellátást nyújtó inté-
zetbe történhet gépkocsival és sebesültvivőkkel, függően az intézet települési 
helyétől. Követelmény az, hogy a sebesült legkésőbb 3-4 órán belül orvoshoz, 
12 órán belül pedig sebészhez (szakorvoshoz) kerüljön. Amennyiben a szállí-
tási idő a műtétig túl hosszú széles tartományú antibiotikumot kell alkalmazni 
- hasi sérülés kivételével - ami miatt tapasztalatok szerint a műtét 1-2 napig 
elhalasztható. Súlyos sérültek szállítására helikoptert kell alkalmazni. Ezeket 
a helikoptereket hadtest szinten célsz,erű készenlétben tartani, amelyek a sé
rülteket rendszerint a bázis térségébe szállítják. 

A végső egés21ségügyi ellátáshoz 1-3 zászlóalj védőkörletre egy intézet 
szükséges. A teljes védősáv ellátásához az egész sávot fedő intezethálózatot 
kell kialakítani polgári és egészségügyi intézetekből. Az ellenség által bekerí
tett terület a következő lehetőségekben veendő figyelembe: 

- Ellátás a polgári lakosságnál, rejtett helyen, ahol az orvosi ellátást el
hárítás szempontjából megbízható ·szakszemélyzet végzi. Ez lehet földalatti kór
ház is. (Erre példa a jugoszláv partizánháború). Előnye a sérültek széthelye
zése, amely megnehezíti :az ellenséges felderítést. 

- Titkos katonai egészségügyi intézetek, amelyek elhagyott objektumok
ban, pincékben, házakban stb. rendezhetők be (példa erre is a jugoszláv par
tizánháború). Az intézet titokba tartása hosszú ideig igen nehéz. Titoktartás 
szabályainál a következőket kell figyelembe venni: 

a) A rejtett intézetet csak azok a személyek ismerjék, akik működtetésé
hez feltétlenül szükségesek; 

b) Sérültek és betegek ebbe az intézetbe csak rejtett helyről (sebesült fé
szekből) szállíthatók. 

c) Sebesültek és betegek nem ismerhetik az intézet helyét. Oda,szállításuk 
csak éjszaka vagy bekötött szemmel történik. 

d) A kiszolgáló állomány szigorúan ellenőrzött, megbízható személyzet 
lehet. 

e) A személyzet beszélgetéséből a sérültek és betegek nem következtethet
nek a kórház helyére. Az objektumot es környezetét megfelelően álcázni kell. 

Az élelmiszer elkészítése a szakaszoknál, a katonák által történik. A hely
zettől függően felhasználhatók a parasztházak konyhái is. 

A fegyverek, gépjárművek és egyéb készülékek karbantartását a kezelők 

végzik. A fontosabb technika, nehézfegyver, híradó technika stb. kis javítását 
zászlóalj szinten egy gépkocsival rendelkező javító raj végzi. A raj legalább egy 
fegyvermesterből, egy gépjármű technikus tiszthelyettesből és híradó tiszthelyet
tesből áll. A gépkocsi szállítja a szükséges javító álkatrészeket is. 

-

.. 

A harci technika pótlására tartalékot kell képezni a szakaszt ellátóponton. _.... · 
A súlyos sebesültek.né! minden esetben meg kell ítélni, hogy kézi fegyverét le-
adja-e a szakasznál, vagy hátraszállitsáik. 
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Összefoglalásként megállapítható, hogy a vadász csapatok ellátása igen 
nehéz. Fő figyelmet a 

- készletképzésre, 
- az egész.ségügyi ellátás megszervezésére, 
- a légiszállítás biztosítására, valamint 
- a titoktartásra kell fordítani. 

A hadtáp felkészülésének állapotától jelentősen függ az, hogy az ellenséges 
erők ebben a harcban elgyengülnek-e, vagy pedig a vadász erők jelentős személyi 
veszteséget szenvednek el. 
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