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Ellátás :i;árózónában (Schlüssel:i;one) 

Az amerikai FM 100-5. sz. szabályzat a gyalogság egyik trendjének a követ
kezőket írja: ,,Ahol páncélos és gépesített erők nem képesek szabadon manő
verezni, ott a gyalogság központi szerepet játszik". Ebből a megállapításból 
kell kiindulnunk amikor egy zászlóaljban levő gyalogsági erők ellátásáról van szó. 

Hol és hogyan alkalmazzák a zárózónában levő gyalogsági erőket? Ebben 
a harceljárásban statikus elem részeként rendszerint landweht és vadász zászló
aljak védenek egy z.árókörletet, amelyet zászlóaljnyi vagy ezrednyi erő véd. 
Zárókörletek fontos terepszakaszok a zárózónában, amelyen belül fontos mozgási 
irányokat zárnak le. Ezeket a harcászatilag összetartozó körleteket megfelelő mű
szaki építményekkel és infrastruktúrával rendezik be. A körleteket elfoglaló erők
nek feladata védelem és rendelkeznek az ehhez szükséges eszközökkel is. A zóna 
mozgó elemét a páncélgránátosok képezik. Ezek feladata ellenlökések végrehaj
tása. Fedett terepen az ellenlökő erőkhöz, ha az ellenlökés sikeres, a gyalogo,; 
erők is csatlakoznak. A védelem sajátossága és az ellenlökésben való részvétel 
miatt a hadtápnak is rendelkeznie kell - a harcos erőkhöz hasonlóan - szilárd 
objektumokkal és PSZH-kel támogatott mozgó erőkkel. 

A túlerőben levő ellenséges technika miatt a várható veszteség magas lesz. 
Harmincnaponként 206/o-os -személyi és anyagi veszteség várható. 

A fentiekből az is következik, hogy igen magas lőszer-, műszaki anyag- és 
egészségügyi anyagfogyasztással kell számolni. Az ellenség légifölénye jelentősen 
akadályozza az után.szállítást is. 

Ez miatt a készleteket az alegységeknél szét kell tagolni és utánszállítást a 
repülést akadályozó időben keU végrehajtani. 

Az ellátás alapelve 

A zárózónában levő harcos és kiszolgáló erők már békében berendezett és 
feltöltött raktárakból és egyéb intézetekből történik. Ezeket az intézeteket a 
tervezett harcnapokra szükséges készletekkel feltöltik és a zárózóna védelméért 
felelős parancsnokság (magasabbegység) alárendeltségébe tartalékot is képeznek. 
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A zá<ózónában bevethető mozgó gyalogos erők (vadászzászlóalj) és terü
lethez kötött gyalogos erők (landwehr zászlóalj) részére szükséges anyagokat a 
háború előtt időben kiszállítják, ha lehet tagozatok átugrásával a zászlóalj ellátó
pontokra, tüzelőállásokba szállítják ki. A zá<ózónában harcoló összes erők ellátá
sához egy központi hadtápszervezet szükséges az ellátóbázisokon vagy azok 
közelében. Szabály szerint a zárózóna parancsnoka rendszerint dandárparancs
nok, zónahadtápot létesít, amely az egészségügy kivételével magába foglalja a 
dandár összes hadtápalegységét. A készletek nagyságánál figyelembe kell venni 
az alakulatok készleteit és a harcfeladatot. A dandár-zóna szinten rendszerint 
csak az alárendelteknél levő kevés anyag és a veszteségek pótlásához szükséges 

=· készleteket tárolják. 

A zárózónák között jelentős a terep és infrastruktúrális berendezések külön
bözősége. A hadtápvezetés feladata az, hogy az adott körülmények figyelembe
vételével szervezze meg a hadtápot. Ennek megfelelően az egyes zónákban 
alkalmazott hadtápalegységek típusa és ereje különböző lesz. 

A szükséges ellátópontokat és más objektumokat már békében szemrevéte
lezik, kijelölik és megfelelően berendezik. A felső (hadosztály) kerület vagy a 
hadsereg hadtápvezető szervei ezeket az agresszió előtt megszállják, és azokat 
később a dandár hadtápszervei működtetik. 

Szállítási távohág a zónahadtáp (dandár) és a körletek között (zászlóalj) 
legfeljebb 20 km lehet. A szakaszoknál a különböző lószertípusokat több helyre 
kell elosztani, hogy ellenséges behatás esetén egyszerre azonos típusú lőszer 
teljes mennyisége ne semmisülhessen meg. 

A zárózónában levő erők védelmi képességének létrehozása a hadtápbiz
tosítással kezdődik, hogy továbbiakban a lehetőség szerint biztosíthassuk a folya-

·...- matos ellátást. 

..... ~. 

A záróködetekben az u:tánszállítási utakat, ha azt a harcászati helyzet 
lehetővé teszi, nyitva kell tartani az egészségügyi és technikai hátra.szállítás 
érdekében. 

Folyamatos híradás biztosítására a helyi eszközök felhasználásával híradó 
összeköttetést kell létesíteni a zónahadtáp és a zászlóaljak, valamint az ellen
lökő erők hadtápvezetési pontjai között. 

Békében a következő feladatokat kell megoldani: 
- a polgári infrastruktúra felhasználása a hadsereg által a meghatározott 

törvények alapján; 
- híradással kapcsolatos feladatok összehangolása az Osztrák Postával; 
- műszakilag berendezett hadtápobjektumok létesitéste, ha erre megfelelő 

polgári intézet ninC8; 
- raktárak létesítése a mindenesetre zárózónában maradó erők részére; 
- a szükséges hadtáp telepítési körletek előkészítése; 
- az egészségügyi biztosítás előzetes megszervezése; 
- rendszeres hadtápgyakorlat a zárózónában . 

Az első ellátmányt az alegységek magukkal szállítják. Az első ellátmány 
harci és szállítási (oszlop) készletből áll, amelynek mennyisége lehetiívé teszi 
az ellátást az első utánpótlásig. A harci készlet a századnál van a harc biztosí
tására, míg a szállítási készlet a zászlóaljaknál tartalékot képez. 
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A zárókörletben 

A zárókörletben felhalmozott készleteknek biztosítaniuk kell a maximális 
önállóságot az utánszállítástól. Ez azt jelent,i hogy az alegységeknél a tervezett 
harcfeladatok figyelembe vételével a készleteknek legalább 6 napra elegendőnek 
kell lenniük. Egyes anyagokat, pl. pótalkatrészt, és egészségügyi anyagot az 
alegységeknél kevesebbet tárolnak. A dandár minden anyagból 1-2 napos kész' 
!etet tárol. 

A zárókörletben zászlóalj és század szinten ellátópontokat kell létesíteni. 
Az ellátópontokat úgy ke1l telepíteni, hogy a szállítási távol,ság a legkisebb 
legyen. Az ellátópontok összessége a hadtáp települési (ellátó) körlete. A záró
körlet ellátó körletének kiterjedése elérheti az 1 km2-t. Az ellátópontok helyének 
kiválasztásánál figyelembe kell venni a meglevő infrastruktúrát. Ez azt jelenti, 
hogy az érdekelt hadtáptörzset be kell vonni az elhatározás meghozatalába. 

Ellenlökés gépesített erőkkel 

A zászlóaljak megindulási körletében mozgó hadtápot kell készenlétben 
tartani, hogy az ellátás rövid időn belül végrehajtható legyen. Ez századonként 
a következő: 

- 1 páncélozott terepjáró sebesültszállító gépkocsi a szükséges személyzet-
tel az elsősegély nyújtására; 

- 1 páncélozott terepjáró pótalkatrésszel és javító szakemberek-kel; 
- 1 vontató gépjármű személyzettel. 

A zászlóaljhadtápot a zászlóalj vezeti a századokat megerősítők kivételével. 
A zászlóaljhadtáp a zászlóalj összpontosítási és megindulási körletében települ. 
Lőszerből és üzemanyagból gépkocsira rakott készletekkel rendelkezik. 

Egészségügyi biztosítás 

Az egészségügyi biztosítást meg kell szervezni legkésőbb a védelmi készenlét 
eléréséig. Az egésziségügyi biztosítást úgy kell megszervezni, hogy- a ·sérültek 
hátraszállítása legkésőbb 6-12 órán belül megtörténjen az utolsó egészségügyi 
ellátás intézetébe. Napi 20°/o-os egészségügyi veszteséggel számolva az egészség
ügyi biztosítás megszervezésénél figyelembe kell venni: 

- elsősegélyt a század egészségügyi tiszthelyettese az :alárendelt egészség
ügyi :katonáival végzi a század sebesültfésmcében; 

- olyan zárókörletben, amelyet zászlóalj véd, az első orvosi segély a fede
zékben elhelyezett zászlóalj .segélyhelyen történik. A nagy veszteség miatt a 
zászlóaljat sebesültszállító eszközökkel és egészségügyi személyzettel kell meg
erősíteni. A sebesültszállító eszközöket (sebesült szállító gépkocsikat és páncé
lozott sebesült szállító gépkocsikat) úgy kell csoportosítani, hogy a sebesülteket 
a lehető legjobban védjük az ellenséges behatás elöl. Ha a hátraszállítási út 
nyílt terepen keresztül vezet, akkor a landwehr és a vadászzászlóaljat harcos 
századként egy-egy páncélozott sebesült szállító gépkocsival kell megerősíteni. 
A zárókörlet körülzárása veszély esetén egészségügyi személyi és fektető megerő
sítést kell adni a zászlóaljnak. 

Zárózóna (dandár) szinten taralékolni kell egy mozgó segélyhelyet vesztes
ség pótlására, vagy nagy egészségügyi vesztesség ellátásának biztosítására. 

Azt, hogy a sebesültet melyik egészségügyi intézetbe szállítják, elsősorban 
a szállítási idő és a sebesülé~ súlyossága dönti el. A polgári egészségügyi infra-
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struktúrát katonai erőkkel kell megerősíteni, hogy ott a katonai sérülteket is 
kezelni tudják. Ahol értékelés szerint kevés a polgári egészségügyi intézet, (kór
ház, szanatórium stb.) ott katonai egészségügyi intézetet kell telepíteni. A sebe
sültek ellátásának irányítása zászlóaljtól felfelé egészségügyi hírrendszeren ke
resztül történik. 

A sérültek az utolsó egészségügyi intézetben addig maradnak, amíg annak 
elfoglalási veszélye nem áll fenn. 

Az élelmiszereket, amíg csak lehetséges, a zónába vagy a zóna kGze1ébe kell 
szállítani. Itt gondolni kell arra, hogy különböző zónában a polgári élelmiszer
tartalék eltérő, és nem mindig elég :az ott tartózkodó katonák számára. Igény
lésnél figyelembe kell venni, hogy a romlandó élelmiszerek beszerzéséhez több 
idő szükséges. A zóna polgári és katonai raktáraiban tehát élelmiszert kell tar
talékolni az előkészítő időszakra és a tervezett harcnapokra. A fentin kívül az 
alegységek mozgó tartalékkal is rendelkeznek. 

A pénzzel, kereskedelmi anyaggal, ruházati és felszerelési anyagokkall való 
ellátást, azok javítását, tisztítását, és a tábori posta szolgálatot a gazdasági szol
gálat intézi. 

A technikai biztosításnál fő figyelmet a karbantartásra és a kisjavításra 
kell fordítani. Ez az alegységeknél rendszerint a sérülés helyén történik. Zóna 
szinten a vontatást és azokat a javításokat kell megoldani, amelyeket az alegy
ségek pótalkatrész vagy idő hiány miatt nem tud megoldani. A technikai bizto
sítás minden szintjének fontos feladata :az alsóbb szintek technikai biztosításának 
segítése. A sérült technika pótalkatrész ellátására is használható. Ennek szabá
lyait a zóna (dandár) szintjén szabják meg. A polgári üzemeket katonai célra 
messzemenően fel kell h:asználni. 

A századok a technika karbantartását, műszaki állapotának egyszerű ellen
őrzését és kisebb zavarok elhárítását végzik. 

A zászlóaljaknál csapatjavítást végeznek, ami a következőket jtlenti: 
- sérülés helyének felderítését, mentést, :alkatrészek, aggregátorok cseréjét 

és a sérült technika átadását az elöljárónak. 

Zóna (dandár) szinten mennyiségi és minőségi szempontból támogatják a 
zászlóaljaknál folyó csapatjavítást. Segítik a zászlóaljak csapatjavítását, hátra
vonják a sérült technikát és elvégzik az egyes alkatrészek, aggregátorok kijaví· 
tását. 

A zóna megerősíthető a hadsereg javító alegységeivel is, amelyek a helyi 
üzemek felhasználásával bázisjavítást végeznek oly hosszú ideig, ameddig csak 
lehetséges. 
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