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Korszerű harcban a csapatok feladat végrehajtásának sikere nagymértékben 
függ a lőszerek, az üzemanyag, az élelmiszer és egyéb haditechnikai anyagfajták 
időben történő kiszállításától. A gépkocsiszállító alegységeknek gyakran kell majd 
a rakományokat a csapatoktól elszakadva, az ellenség mélységében tevékenykedő . "'"=> 

egységek részére kiszállítani. Természetesen az ellenség minden erejével arra fog ...,, 
törekedni, hogy dezorganizálja és megbontsa a hadtáp működését, megsemmi-
sítse az anyagi készleteket. Erre a célra az ellenség igénybe vehet nemcsak. 
légierőt, légi deszantokat, diverzáns csoportokat, robbanóaknazárakat, hanem 
tömegpusztító fegyvereket is. Nincsen kizárva az sem, hogy a gépkocsioszlopokat 
támadás éri mind mozgás közben, mind a be- és kirakodóhelyeken. 

Elsőrendű feladat annak biztosítása, hogy a gépkocsiszállító alegységek és 
egységek állandóan készenlétben álljanak a kapott feladatoknak a helyzet bár
milyen viszonyai közötti végrehajtására. Ezért kell a harc- és szakkiképzés folya
mán különös gondot fordítani az ellenség tömegpusztító fegyverei elleni védelem, 
valamint az őrzés és védelem kérdéseinek. 

A gépkocsioszlopok személyi állományának készen kell állnia arra, hogy 
ezeket a feladatokat bármilyen helyzetben, saját erőivel végrehajtsa. A gépkocsi·· 
oszlopok személyi állománya legyen kezdeményező, kiválóan ismerje a valószínű 
ellenség technikáját, fegyverzetét és harcmódjait, tudjanak egymásnak kölcsönö-
sen segítséget nyújtani. "-

Mindezt már a szolgálat első napjaitól kezdve kell tanítani. A tapasztalat azt 
bizonyítja, hogy leghasznosabbnak bizonyulnak a szakharcászati gyakorlatok. 
A gépkocsiszállító alegységek parancsnokai mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy a terepfoglalkozásokat bonyolult helyzetben, nehéz útviszonyok között foly
tassák le. Ez lehetőséget ad a harcosoknak arra, hogy megjegyezzék a terv szerinti 
napi kiképzés folyamán elsajátítottakat, fejlődjenek szellemileg és fizikailag. A 
foglalkozások tervezésekor és megszervezésekor mi minden esetben figyelembe 
vesszük azt, hogy a hadtápalegységek tömegpusztító fegyverek elleni védelmét, 
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valamint őrzését és védelmét rendszerint az egységparancsnokok szervezik meg 
és hajtják végre. Az anyagi eszközök szállítását azonban a gépkocsioszlopok rend
szerint század, szakasz, raj kötelékben hajtják végre, amikoris előfordulhat, hogy 
a zászlóaljparancsnok nem lesz jelen. Ezért ezt az egész kérdéskomplexumot 
század, szakasz, raj kötelékben kell végrehajtani. .És itt valamennyi zászlósnak, 
tiszthelyettesnek, vagy katonának jól kell ismernie a saját szerepét, kleményesnek 
kell lennie a különböző esetekben. 

Az egyik harcászati gyakorlaton a gépkocsizó lövC~zek Cs a harckocsizók 
áttörték az „ellen.séf!," előretolt védelmi szakaszát és igyekeztek előre. A „harc~· 
minden napjára több tonna lőszerre, üzemanyagra, élelmiszerre és más anyagi 
eszközökre volt szükség. A készletek szállítását az a zászlóalj kapta fel:1datul, 
amelynél V. Bronnyikov tiszt szolgált. 

Az anyagi eszközök utánszállításával kapcsolatos tervezesi okmányok össze
állításának megkezdése előtt a parancsnok felhívta a törzsfőnök figyelmet arra, 
hogy el kell készíteni a gépkocsioszlopok tömegpusztító fegyverek elleni védelmé
nek, valamint őrzésének és védelmének tervét. Az okmányt- időben elkészítették 
és a többivel együtt felterjesztették jóváhagyásra. A terv előirányozta a személyi 
állomány kijelölését abból a célból, hogy felderítse az ellenség tevékenységét az 
O$Zlopok menevotnalain, a be- és kirakás körleteiben; a sugár-, biológiai- és 
bakteriológiai felderítés végrehajtásának és a szennyezett szakaszok leküzdésének 
rendjét az után- és hátraszállítási utakon; a gépkocsi technika és a terep védő 
sajátosságainak felhasználását; a harcosok egyéni védőeszközökkel való ellátását; 
a KGU-on levő közúti komendclns alegységekkel a raktárparancsnokokkal sdJ. 
való együttműköd_ést. A terv tartalmát ismertették a személyi állománnyal, minden 
egyes pont v~grehajtását szigorúan ellenőrizték. 

A harcosok feladatainak rnegszabásakor felhívták azok figyelmét arra, hogy 
a szállítás végrehajtása folyamán a gépkocsioszlopok menctalakzatának a legves.zi
lyesebb helyeken széttagoltnak kell lennie, nem szabad megengedni a gépkocsik 
összetorlódását, megállni lakott területeken. A menetvonalakat a nagyobb lakott 
területek és objektumok megkerülésének figyelembevételével jelölték ki, mivi;! 
azokra az ellenség nukleáris csapást mérhet. Az utak nyílt szakaszain fokozott 
sebességgel kell haladni, sötétben be kell tartani a fényálcáz,ás szabályait. Ezek a 
követelmények alkották a hadtáp ~zakembcrek tevékenységének az alapját.· 

A megállapított menetrendet és sebességet szigorúan betartó vezetők nemcsak 
az_ utat és az elöljáró jelzéseit figyelték figyelmesen, hanem a levegőt és a kör.
nyezetet is. Ha „s~ennyezett" szakaszokkal találkoztak, akkor az oszlopparancsook 
haladéktalanul megszervezte a felderítést .. Ha az ilyen helyeket. nem lehetett 
megkeri:i.lni, akkor azokat a technika védő sajátosságainak és az egyszerű védő:.. 
eszközök felhasználásával küzdötték le. Kényszer megállók idején a vezetők nem 
vették le a védőeszközöket és nem szálltak ki a gépkocsikból. -A veszélyes szakasz 
leküzdése után azonnal megkezdődött a személyi állomány mentesítése,· a techni
kát, a fegyverzetet és az anyagi, eszközQkct sugármentesítették. A teljes _mentesí
tést a rakományok átadása av,1gy - ha visszafelé újból „szennyezett" szakaszoq 
kellett áthaladni - visszatérés után szervezték meg. 

A megszabott feladatok végrehajtásakor.·a harcosok pnntosan és összeszokot
tan tevékenykedtek. Ezen a gyakorlaton a tömegpusztító.fegyverek elleni védelem+ 
mel kapcsolatos normatívákat igen precízen hajtották végre. A sikerhez még 
hozzájárult az; hogy a terepfogblknzás ,előtt a. parnncsnokok-· ha:rcászati alaki 
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foglalkozásokon gondoskodtak arról, hogy minden harcos tanulmányozza a terep 
és a gépkocsik védő sajátosságai felhasználásának szabályait, a lököhullám, a 
fénysugárzás, az áthatoló sugárzás stb. pusztító tényezőit. 

JS.ülönös jelentőséget tulajdonítottak az ellenség által alkalmazott tömeg
pusztító fegyverek következményei felszámolásának. A parancsnokok megtanítot
ták az állományt a megbontott vezetés helyreállítására, mentési munkák elvég
zésére, a technikának a sérült gépkocsikról leszerelt részegységek és szerkezetek 
felhasználásával való megjavítására, a tűzoltásra és az oszlop menetvonalon 
előforduló torlaszok eltávolítására, a mentesítés elvégzésére stb. Ezzel egyide
jűleg a gépkocsioszlopok személyi állománya gyakorolta az őrzés- és védelem 
végrehajtását. 

A gyakorlat elgondolása szerint az anyagi eszközök szállítása katonai gép
koc,iutakon, majd tovább az erdős-mocsaras és hegyes-tundrás terepen húzódó 
csapat után- és hátraszállítási utakon történt. Elindulás előtt a harcosokat figyel
meztették arra, hogy a menetvonalakon találkozhatnak „diverzánsokkal", számol
ni lehet az ,,ellenséges légierö" támadásaival is. 

Ezzel kapcsolatban példákat hoztak fel a Nagy Honvédő Háborúból, ami
koris csapataink mögöttes területére különleges csapatokat dobtak le azzal, hogy 
megrongálják a közlekedési utakat, megsemmisítsék az utakon közlekedő kisebb 
alegységeket. Ott, ahol a hadt3.pintézetek őrzése nem volt megfelelő, avagy annak 
megszervezése nem felelt meg az adott helyzet követelményeinek, az ellenség 
betört az elhelyezési körletbe, vagy csapdákat állított fel, jelentős veszteséget 
okozva szeméJyi állományban és anyagi eszközökben. 

Ahogy azt a háború utáni gyakorlatok tapasztalatai is bizonyítják, napjaink
ban megnőtt a diverzánsok KGU-kon és csapat utián- és hátraszállítási utakon 
való megjelenésének a lehetősége. Azok ledobására az ellenség igénybevehet 
helikoptereket és a nehezen járható terepszakaszokat leküzdeni képes terepjáró
kat. Azok fegyverzete lehet automata lövészfegyver, aknavető és az eszközöknek 
egy különleges készlete a gépkocsik és hidak megsemmisítésére, az utak rombolá
sára, a vezetés megbontására, a terep szennyezésére stb. 

Nem véletlen, hogy a szóbanforgó gyakorlaton a gépkocsioszlopok közvetlen 
őrzésével az elöörsöket a mozgásbiztosító csoportokat (MBCS) bízták meg, ame
lyekhez (általában századonként) egy-egy gépkocsit, golyószórókkal v. gránát
vetőkkel felszerelt személyi állományt osztottak be. A technikai zárórészleg után 
az e]őörshöz hasonló utóörs haladt. A szállítások idején, ha az MBCS-t „ellen
úges" támadás érte, annak parancsnoka rádión értesítette az oszlopparancsnokot 
és megszervezte a támadás elhárítását, biztosítva az akadálytalan elörevonulást. 
Ha a menetvonalon nagyobb erőkkel találkoztak, akkot a gépkocsioszlop a 
mozgásbiztosító csoport oltalma alatt manővert hajtott végre, azzal, hogy kijusson 
másik menetvonalra. Természetes, ilyen esetben kiegészítő felderítést és szemre
vételezést kellett végrehajtani. 

Néha azonban utak hiányában a manőverre nem volt lehetőség. ,.Harcba" 
keJJett lépni és védekezni kellett. A. V. Szamarcev tiszt parancsnoksága alatti gép
kocsioszlopra például aknavető tüzet zúdítottak. A menetvonalat nem lehetett 
megváltoztatni. A parancsnok az összes rendelkezésre álló erőket és eszközöket 
telsorakoztatta a támadás visszaverésére. A gépkocsikat a rakományokkal visz
szahagyta az oszlopban, a minden rajnál kijelölt örsök őrzése alatt. A nagy 
„el.lenséges" c:rőkkel val() találkozás tényét, annak valószínű létszámát azonnal 
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jelentették az egységparancsnokoknak és a KGU-n berendezett legközelebbi 
diszpécserpontnak. Hamarosan megérkezett a segítség és az „ellenséget" vissza
szorították. A gépkocsioszlop folytatta a kapott feladat végrehajtását. 

A gépkocsivezetők tevékenységét a pontosság, összeszokottság és a közlésekre 
való gyors reagálás jellemezte . .Ehhez hozzájárult az, hogy elindulás előtt a gép· 
kocsioszlopok számvetést végeztek, pontosították a feladatokat az „ellenséggel" 
való találkozás esetére. A harckocsik és a páncélozott szállító harcjárművek elleni 
harc fogásait minden harcos ismerte. A „támadás" sikeres visszaveréséhez hozzá· 
járult az, hogy az „ellen.ré{!,et" időben felderítették. Ezt a mozgiásbiztosító csoport 
végezte el. 

Az anyagi eszközök utánszállításával kapcsolatos gyakorlatok és gyakorlati 
tcvék~nység tapasztalatai azt bizonyították, hogy olyan esetben, amikor csak egy 
menetvonal áll rendelkezésre és a sebezhető helyek száma sok, harcfedező bizto
sítást nemcsak az oszlop elején, végén, hanem közepén (ha az század gépkocsi
oszlop) kell szervezni. 

Nagyon fontos, hogy a gépkocsiszállító alegységek teljes személyi állománya 
tudjon tüzelni a vezetőfülkéből „khból". Ezért azokat el kell látni behajtható 
válltámaszokkal. felszerelt géppisztolyokkal és felemelt lő'ozer tartalékkal. 

Ha az anyagi eszközöket összefüggő arcvonal nélküli viszonyok között kell 
a csapatokhoz, vagy az ellenség védelmének mélységében harcoló egységekhez 
kiszállítani, akkor a gépkocsioszlopok őrzése és védelme céljából harckocsikat, 
vagy gyalogsági harcjárműveket kell menetbiztosításba kijelölni, hogy menetből 
semmisíthessék meg az ellenséget, v. akadályozhassák annak tevékenységét, biz
tosítva ezáltal a gépkocsik előrenyomulását. Ilyen esetekben célszerű az össz
fegyvernemi egységek, alegységek erőiből és eszközeiből járőrözést szervezni, a 
legveszélyesebb szakaszokat pedig helikopterekről ellenőrizni. 

A gépkocsioszlopok életképessége biztosításában fontos helyet foghl el a 
légvédelem. A légvédelmi, légvédelmi rakéta és légi oltalmazás alapjában véve 
a légvédelmi csapatok általános rendszerében kerül végrehajtásra. Mivel a légierő 
kis magasságból igyekszik bomba és bomba-rakéta támadásokat mérni, ezért a 
lövészfegyverrcl, légvédelmi géppuskával, légvédelmi rakéta komplexumm:il való 
tüzelés igen hatrásos lehet. Ezeket az eszközöket eredményesen fel lehet h::tsználni 
a gépkocsioszlopok oltalmazására, nemcsak a be- és kirakókörletekben, hanem 
mozgás közben is. 

A gépkocsioszlop személyi állományának az ellenséges légierő támadásai 
visszaverésével kapcsolatos tevékenysége, a helyzettől függően különböző jellegű 
lehet. Egyes repülőgépek támadásakor például a tüzelés történhet menetből. Tö
meges légitámadás esetén a gépkocsioszlopot ajánlatos megállítani és a gépkocsi
kat szétszórtan rejteni. Ehhez hatékonyabban kell felhasználni a terep védő sajá
tosságait, a ködöket és a rendszeresített álcázó eszközöket. A gépkocsivezetőket 
a légvédelmi eszközök (ha ilyenekkel a gépkocsioszlopokat megerősítették) kezelő 
személyzetével együtt kell a légitámadás elhárítására igénybevenni. 

Vitathatatlan, hogy a légierő repülösebessége és tűzereje növekedésének 
következtében napjainkban a gépkocsioszlopok tömegpusztító fegyverek elleni 
védelme lényegesen nehezebb lesz, mint volt a Nagy Honvédő Háború időszaká
ban. Az akkor foganatosított rendszabályok azonban elfogadhatók napjainkban is. 
Mert a lövészfegyver pontos tüze, még a repülőgép nagy sebessége esetén is, 
jelentékeny eredményt vonhat maga után. Fontos megszervezni a légiveszélyröl 
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időben való értesítést, az utasítások oszlopon belüli gyor~ továbbítását, azoknak 
minden vezetőhöz való eljuttatását. 

A gépkocsiszállító egységek és alegységek részére a gépkocsioszlopok tömeg
pusztító fegyverek elleni védelme, valamint őrzése és védelme kCrdései végre
hajtása gyakorlásával kapcsolatosan megtartott gyakorlatok tapasztalatainak álta
lánosításakor meg kell jegyezni azt, hogy a szemelyi állomány tevékenysCgét nem 
szabad mércekCnt és sablonosan alkalmazni. A siker minden esetben függ a 
konkrét hadműveleti hadtáphelyzettől, azoktól a körülmCnyektől, amelyek között 
meg ke11 szervezni az anyagi eszközök szállítását. A töpfe. elleni védelem, vala
mint az őrzés és védelem kérdései azonban állandóan álljanak a parancsnokok 
és a szolgálati ág főnökök látóterében. 

Ha a szállítások végrehajtása közúti alegységek által kiszolgált utakon törté
nik, akkor a mozgásbiztosító csoportokat nem kell feltétlenül kijelölni, mivel 
iJyen esetben a biztonságért a közúti komendáns szolgálat felel. Anyagi eszközök 
~zállításakor a gépkocsioszlopok tömegpusztító fegyverek elleni védelmének, vala
mint őrzésének és védelmének sikere nagymértékben függ a híradórendszer irá
nyításának pontosságától és megbízható működésétől. 

Mivel fennáll annak a lehetősége, hogy az eHenség tömegesen alkalmazzon 
töpfe.-t, légierőt. diverzánsfelderítő csoportokat, ezért precízebben ki kell dol
gozni a gépkocsioszlopok anyagi eszközök szállítása alatti tömegpusztító fegyverek 
eJleni védelmének, valamint őrzésének és védelmének a kérdéseit. 
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