
Csapathadtáp feladatai békében 
különleges körülmények között 

K i r á l y 1 m r e katonai főiskolai hallgató 

A Magyar Népköztársaság Honvédelmi Minisztere az Országgyűlés 1980 
őszi ülésszakán a Honvédelmi Törvény előterjesztésekor az alábbiakat mondta: 

„A szocialista áHam hadserege, fegyveres erői és testületei számára mindig 
elsőrendű polit,ikai, erköksi .és szol,gál,ati köteles,séget jelent, ha báaniilyen ter
mészeti katasztrófa sújtja az országot, a népet, az első sorban küzdjön annak 
elhárításáért, az élet, a közösségi, személyi és anyagi ja"Wk mentesítéséért. Ez a 
jövőben is - függetlenül a szoJ.gáfati időtől - mindig kötelességünk marad. 

Előzetes számításaink szerint ,a .mezőgazdaságot az őszi csúcs betakarítási 
időszakban a jövőben is az eddigit megközelítő nagyságrendben tudjuk segíteni." 

Cz~nege Lajos hadseregtábornok elvtárs .idézett nyilatkozatából egyértelműen 
kitűnik, hogy a fegyveres erők feladanköréhez tartozik - az eddigi gyakorlattal 
összhangban - a hadsereg alapvető feladatai mellett népgazdaságunk: termelő 
tevékenységének ,segítése, valamint a különböző okok miatt bekövetkezett kataszt
rófák következményeinek .felszámolásában való részvétel is. 

E cikk keretében megkísérelem bemutatni a csapathadtáp-szolgálati ágainak 
feladatait, a fenti körülmények között tevékenykedő személyi állomány anyagi, 
egészségügyi ellátásának érdekében. 

A feladatok tisztázásának alapja minde111kor az áiltalános jellemzők számba
vétele. 

Katasztrófa helyzetek létrejöhetnek természeti és társadalmi okokból. A 
természeti okokból leggyakrabban előforduló katasztrófa helyzetek a földrengés, 
árvíz, nagy kiter;edésü tűzvész és tömegesen fellépó fertőzó megbetegedések. 

Társadalmi okok miatt bekövetkező katasztrófa helyzetek közlekedési (légi, 
vasúti) és üzemi katasztrófák stb. lehetnek. 

A legnagyobb mérvű társadalmi okból bekövetkező kata'iztrófának tartjuk 
a háborút, .melynek a tömegpusztító fegyverek megjelenésével az egész emberiség 
sorsát befolyásolhatják. Az utóbbival most nem foglalkozom, mivel az ellátás 
rendjét e területen szabályzataink egyértelműen rögzítik. 

A katasztrófa helyzetek általános jellemzői, hogy fellépésük előre nem 
látott, nem kiszámítható, a következmények felszámolásában bevont honvéd:;égi 
erők alkalmazása általában előre nem tervezettek. A feladatok végrehajtásának 
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szervezése jóformán egybeesik a végrehajtással. Az egységek feladataikat nem 
kötelékben, hanem a kialakult helyzetnek megfelelően kis alegységelokel, vagy 
önállóan hajtják végre. 

A fenti általános jellemzőkből kitűnik, ,hogy az anyagi es egészsegugyi 
ellátásra különleges követelmények hatnak. Alegységek, egységek élelmezési 
ellá.tása kétféleképpen oldható meg. Ezen ellátási feladatokat átvehetiik a polgári 
szervek, vagy ha a -körülmények úgy kívánják, a csapathadtáp hatáskörében 
maradnak. Abban az esetben, hia az élelmezési ellátást ,polgári szervek hiztosft„ 
ják, akkor a csapathadtáp tevékenysége csaik az ellenőrzési feladatokra terjed ki. 

Ezen ellenőrzési feladatok: 

- megfelelő energiaigény biztositottságára (16744-18837 J = 16,8-18,8 kJ)· 
- étkezés helyes tápanyageltátottságára 

összfehér,je szükséglet 130-140 gr (60 gr állati eredetű) 
zsír szükséglet 130-135 gr 
szénhid[át szükséglet 550-590 gr 

- vhamin és ásványi anyagtartalomra; 
- éleLmiszeranyagok vételezésének, szállításának, tárolásának, raktározásá-

nak, előkészítésének, feldolgozásának közegészségügy.i helyzetére. 

Amennyiben az egységek, alegységek élelmezési ellátását a csapathadtáp 
végzi, a fenti körülmények között, a felsorolt eHenörnési ,feladatok mellé jelent
keznek a tényleges biztosítási feladatok is. 

A tényleges ellátást befolyásolják az alábbi körülmények: 
- a személyi állomány fizikai igénybevétele hul'lá:mzó és időben elhúzódó 

lehet, de a tápanyag és energia·eHátás nem tud minden esetben a szükséglethez 
igazodni; 

- kisebb csoportok önálló feladatokat kaphatnak, ezek ellátásának bizto
sításának biztosítása külön szervezést igényel. Elótérbe kerül az .a'legységeknek 
történő főzése, ételkészítése (decentralizált ételkészítés). Előfordulihat, hogy az 
elkészített ételeket a munkahelyre kell kiszállítani, mert a személyi állomány 
még rövid időre sem vonható ki a munkaterületről; 

- különleges higiéniás körülményeik között kell az ellátási feladatokat meg
oldani, még rövid ideig nem tárolhatók az éte.lek; 

- éllátási nehézs·égek miatt, .a fokozott fizikai igénybevétel eredményeként 
ideiglenes tápanyagcsökkenés léphet fel az ellátásban. Ennek ellensúlyozása 
érdekében előtérbe kerülnek a konzerv és készételek, valamint a száraz élelmi
SZJerek atlikalmazása; 

- a melegételek kiszolgálása leggyakrabban a munkaterületekről való ki
voná-s után történik, ezért a táplálkozás ritmusa eltér a megszokottól. Háttérbe 
szorul a helyi beszerzés, és megnövekszik a nyersanyagok központi beszerzésének, 
biztosításának jelentősége. A nyersanyagok feldolgozása a legegyszerűbb konyha
technika,i módszerekkel történik, nincs lehetőség .az egyéni ízlések figyelembe
vételére, nincs választási lehetőség. A vízellátás önálló felad?.t'ként jelentkezik. 

Mostoha körülmények között huzamosabb ideig végzett mentési munkála
tokba bevont állomány személyi higiéniás feltételeit - egészsegének megóvása 
érdekében - folyamatosan biztosítani kell. 
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Alapvető személyi higiénés követelmények: 
- a munkaterületről való bevonulás után az alapvető tüztálkodási feltéte

lek biztosítottak legyenek; 
- meg kell szervezni, hogy hetente min~málisan egy alkalommal végre

hajtható legyen a fürdés és fehérneműváltás. Fehérneműváltás mellett folyama
tosan gondookodni kell az átázott, vagy erősen elszennyeződött ruházat cseré
jéről az eltelt időtő'l függetlenül. Az idő.járásban bekövetkezett hirtelen válto
zásnak megfelelően biztosítani kell a ruházatok kiegészítését. A fürdetés vé3re· 
hajtható a fürdő váUalatc>k kezelésében levő fürdőkben, vagy az elhelyezési 
körlet közelében levő ipari vagy mezőgazdasági üzemek fürdőiben. Szükség 
esetén a tábofli k,örülmények között is üzemeltethető fürdető és mentesítő á'llomás 
telepítését kell végrehajtani, és a személyi állomány fürdetését íly módon kell 
megoldani; 

- cigaretta, szappan, fogkrém és borotválkozáshoz szükséges anyagokat 
célszerű mozgókantin rendszerrel biztosítani, amennyiben erre le.hctőség nincs, 
úgy ezen anyagokkal történő ellátásnál pénzbeni ellátásról a természetbeni '.:'llá
tásra kell áttérni. 

A személy,i állomány elhelyezése történhet iskolákban, kultuohely:iségekben 
és egyéb középületekben. Bármely elhelyezési formában gondoiskodni kell az 
állomány zavartalan pihenésérő1, az elhelyezés közegészségügyi követelménye
inek betan:á,sáról (helyiségek fűtése, világítása, szellőztetése és a mellékhelyi
ségek kigiéniája). 

Az egészségügyi ellátás legnagyobb problémája, hogy ninai lehetőség elő
zetes egész-ségügyi felderítésre. Az egészségügyi felderítést a munka megkeidé
s·ével egy időben kell elvégezni. A tevékenység kiterjed a munkaterület közegész· 
ségügyi és járványügyi helyzetének felderítésére. Ehhez adatot az egészségügyi 
szolgálat részére a polgári (helyi) egészségügyi szervek szolgáltatnak. Fd kell 
deríteni a személyi állomány e'lhelyezési körletének közegészségügyi helyzetét, 
víznyerőhelyeket. Folyamatossá kell tenni az egészségügyi ellenórzést, melynek 
ki kell ter:jedni a személyi állomány erőnlétére, igénybevételének fokára; a v:z, 
élelem és elhelyezés higiénés kövieteLményeire; a személyi tisztaságra. Szükség 
esetén védőoltásokat kell végrehajtani. Gondoskodni kell a személyi állomány 
egészségügyi ellátásáról, ezen eHátás folyamatosságáról. Járvinyvesézly esetén 
operatív intézkedéseket kel'l hoz;ni a személyi állomány védelme érdekében. Az 
egészségügyi eUátáit megnehezíti, hogy a szállítási uta:k zsúfoltak, esetleg nehe
zen járhatók, a katasztrófa körzetében levő egészségügyi intézetek túlzsúfoltak. 
Ezért akadozhat az egészségügyi anya,go.kkal történő ellátás is. 

A fcnrtiekból egyértelműen következtethetünk arra, hogy a különleges körül
mények között fo1yó munk:a a csapathadtáp törzsben dolgozók összehangolt 
tevékenysége alapján, a parancsnok hadtáphelyettes koordináló tevékenysége 
mellett oldható csak meg. Alapvetően az a személyi állomány anyagi, egész
ségügyi ellátására irányul és ebben a helyzetben minden tevékenység az egészség 
megóvására, .a munkaképesség fenntartására irányul. 

A Magyar Néphadsereg feladatkörébe tartozik a népgazdaság termel6 tevé
kenységének .megsegít,ése. Kiváltó tényezők közé tartoznak a kedvezőtlen idő
járás, a rossz útviszonyok és a mezőgazdaságban dolgozók kis létszáma. A nép
gazdaságban ideiglenesen dolgozó személyi áJ.lomány anyagi, egészségügyi ellá
tását végző csapathadtáp szolgálati ágakra nehéz és sokrétű feladat hárul. 

92 

-

--



.-

= 

• 

A fent említett helyzet általános jellemzője, hogy ez esetben tevékenységük 
előre tervezhető, tehát a megsegítésbe bevont honvédségi erők allkalmazás előtt 
foltkészíthetők az elvégzendő feladatra. A feladatok végrehajtása nem esik. egybe 
a szervezéssel. A feladatokat szakaszonJlcéot, vagy önállóan oldják meg, nem 
pedig kötelékben_ 

A fenti á'ltalános jellemzőlcből kitűni.k, hogy az anyag1 es egészsegugyi 
ellátásra jelentős követelmények hárulnak. Az .alegys·égek, egységek élelmezési 
ellátását a polgári szervek végzik. Ebben az esetben a csapathadtáp tevékeny
sége az ellenőrzési feladatokra terjed ki. 

Az ellenőrzési feladatok kiterjednek: 
- élelmiszerek. vételezésének, szállításának, táro1'ásána:k:, raktározásának, 

feldolgoz.ásáoak, kiosztásának és a kiosztóhelyek közegészs·égügyi helyzetére; 
- megfdelö energiaigény biztosítottsá,gára; 
- helyes tápanyagellátottsáigra; 
- vitamin és ásványi anyagtartalomra; 
- élelmezés,i helyen dolgozók egészségügyi állapotára, egészsegugyi vizsgá-

latok eredményeinek érvényességére és a személyi higiéniára. 

Tényleges ellátás jellemzói: 
- a személyi állomány igénybevétele megnövekszik, de a tápanyag és ener

giaellátás a szüks·églellhez igazit!ható; 
- ételeket nem kell szállítani, nem jellemző az ételek decentralizált készí~ 

tésének módja. Az ételeket túlnyomórészt nem kell szállítani a munkahelyre, 
hanem a munkából való kivonás után okliható meg az ét!keztetés; 

- nem jellemző az egytálétel, nem kerül előt:érbe a konzervvel való ellátás; 
- a vízellátás megoldott; 
- étkezés ritmusa ,igazítltató a megter,heléshez, nem lesz jellemző a szer-

vezet igénye alatti étkezés. 

A népgazdasági munkába huzamosabb ideig bevont állomány személyi fel
tételeit egészségének megóvása érdekében biztosítani kell. 

A csapathadtáp alapvető feladata az előzetes egészségügyi felderítés a helyi 
szerveikkel együttműködésben. Abban az esetben, ha a lakosság körében fertőző 
megbetegedések jelentkeznek, a személyi állomány kapcsolavát a polgári lakos
sággal meg kell szüntetni. Szüks·ég esetén védőoltásokat kell elrendelni. 

Alapvető személyi higiéniás követelmények: 
- a munkaterületről való kivonás után a tisztálkodási feltételek biztosítottak 

legyenek_ A mosdók .követelménye, hogy 5-7 főre 1 vízcsap; 10-12 főre l zu
hanyzó jusson. A mosdók falai csempézettek és könnyen tisztítható padozatllak 
legyenek. 

- biztosítani kell legalább heti kétszeri zuhanyozást, minden esetben össze 
kell hangolni a fehérnemű-cserével. Folyamatosan kell gondoskodni az elszeny
nyeződött ruházat cseréjéről; 

- a személy;iállomány elhelyezési körletének száraznak, jól szellőztetihetőnek 
és világosnak kell lenni. 

Az egészségügyi felderítést a munka megkezdése előtt kell elvégezni. A 
tevékenység kiiterjed a munkaterület közegészségügyi és járványügyi helyzet~nek 
felderítésére. Ki kel-1 terjedni a személyi áHomány elhelyezési körletének; víz· 
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lelőhelyek; élelmezési ellátás közegészségügyi helyzetére. Folyamatosan kell 
ellenőrizni az állomány személyi higiéniáját; igénybevételi fokát; elhelyezési 
körletek higiéniáját. 

Biztosítani kell a folyamatos egészségügyi ellátást, ami a helyi egészségügyi 
szervek bevonásával lehetséges (orvos, kórház). 

A fentiekből kitűnik, hogy békében különleges körülmények között a csa
pathadtáp szolgálati ágahlak tevékenysége elsősorban a folyamatos ellenőrz~sre 
irányul azzal a céllal, hogy az anyagi és egészségügyi eUátás zavartalan legyen, 
az alegységek-, egységek személyi állománya egészségének és munkavégzésének 
biztosítása érdekében. 
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