
HADTÁPKKÉPZÉS

A íelderítő íepülőszázad haíctevékenysége
hadtápbiztosításának alapvető kérdései

lVLirku lózuf akzred,es

A feldeútó rcpi\őszluad, harci technikáját tekintve jelenleg a Magyar Néphadsereg
egyik legkorszerűbb repúlóalegysége. Több célúan alkalmaáató, n4gy pusztító eróvel
rendelkezik, a hadműveleti-harcászati feladatok sikerében jelentós szerepe lehet, Ennek
megfelelóen a harctevékenységének biztosítására, I<szolgálislra is megkiilönböztetett
figyelrnet kell fordítani. Az ellátó, kiszolgáió alegységeknek minden köíülínények
között biztosítani kell tudni a repüló harci eszközök meghatározott idófe töfténő beve-
tését, Ez nem egyszerú feladat, a végrehajtóktól koncentrált, me8feszít€tt ütemű, tefv-
szerű és minóségi munkát igenyel. A cikkben a hadtápszo|gílat ezzel kapcsolatos tevé-

kenységét foglaltam össze az eddigi gyakoflatok tapa§zta]atai és a rendelkezésre áüó iro-
dalom alapján.

1. A bddlápbizta!íún befolyásoh téryezők:

A repüló harctevékenység hadtápbiztosításában is alapvetóen az tltalános alapel'-

vek érvényesülnek. A bizto§ítá§i, kiszolgálási feladatok tervezését, szervezését,végrehay
tás^t azonbar\ több, az általánostól eltérő, speciáüs tényezó befolyásolja. Ezek eleve

adódnak abbóI, bog a rePnlíegség, -akgség harcteléhmyégének 7lkge is rús, mint azoAé a
:airazfi)ldi, iiszfegtlerxeni aapank{ anelyeAre épnlnek a badtápbizíaíhis cll)ei:

a) Az összfegyvernemi egység, alegység alapvetóen naponta egyszer kap feladatot.
Biztosítási, eüátási tevekenységét többnyire a harcbavetés elótt, illetve a kivonás után
igényel.

Ezzel szemben a repülóalegységek, így a feldedtó repülószázad is naponta több, 2-

3 bevetésben vesznek részt kötelékben v4gy repülógépenként. Az alegységek napi harc-
tev&enysege folyamatos, a biztosító, ellátó alegységeknek ezért a nap folyamán szinte
á.llandó, folyamatos, feszitett ütemú feladata van.

b) A repülőszázad a peremvonaltól 80-110 km-fe tel€pül kiépített repülóterekre,
tehát kózúton jól megközeüüetők. A telePülé§i helye a HDS ello. dd. möögött, és

gyakran közelób lesz a közponüadtáp elóretolt lepcső ello, dd.,hoz. Ez az ellátás reod-
jét, fotrását befolyásolja. A támadó hadművelet ütemétól fiiggóen 2-4 oaponként tele-
pül át új repülőtérre. Ez lehetővé teszi a védettebb település kiépítését, a bizto§íú§i fel-

adatok szervezettebb ,tégtehajtását. Az ellenség számára a feldedtő repülószázad fontos
megsemmisítendő célpont, és mivel kiépített repülőteren települ, könnyebben fel is
dedthetó- Ezek a télyezők kiemelik a védelem, kiilönösen a légi tevékenység elleni
védelem megszervezésének szerepét, a hadtápalegységek széttelepítését a repülőt& kör-



zetébel, az any€i készletek megosztott tárolását, az álclaást, fedezékek gyors ütemű
kiépítését.

c) A hadtápbiztosítást jelentósen befolyásoló tényező a hadtápd.egységek szerve-
zae, kapacítása, lehetőségei. A jelenlegi szervezet még nem elégíti ki azt a követel-
ményt, amit a feldedtő repülószázad akalmazása, mozgó anyagjkészleteinek nagyslg4
a kiszolgállás feszített üteme vele szemben támaszt,

A íelderi,tő repüIószázad elvonuló önálló alegység az ósszfegyvernemi HDS aláren-
deltségében. Igy száütani ke]]ene a VKF által elrendelt ,,MKnt. Ennek súlya hajtóa,
ny4gból mintegy 360 t, szláld, alyagbó| 19O t. Ezzel szemben a sziűtókaparitt§ 60 t
folyékony, 200 t szilárd. A hiány jelentős, Figyelembe véve a gépek egy íeltöltését is, a
haltóanyagbíI csak egy napi, egyéb alyagbőI t-2 napi készletet tud egy fordulóval a
sziűt6 alegység szil]itaní. Ez kevés, a kiszolgálás §zempontiából nem biztonságos.
Figyelembe véve, hogy a jelenleg rendszeresített územany€töItó gépjárművek a repülő,
gép töltéséhez szükségesek, a hitőalyag ntánszíűtí.r'l;t sem képes a század, végreha1-
tani. Az ellentmondás feloldásának módjalehet,ha az eIőI1áró vasúton kiszá.llítja a folyé-
kony és szilárd any4got, v€y a HDS hadtáp az ello. dd,-ból szálütóeszkózökkel erósíti
meg a századot, továbbá figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a fe\deÁtő repiIősziaad,
kiépített repülótéren települ, ahol feltehetóen repüló-hajtóany4g van. Ezek voltak azok
a íóbb tényezók, amelyek a hadtápbiztosítá§t alapvetóen beíolyásolhatják.

2. A badtápakgré?e k lelepiih:e:

Nítnt mlLr az előzőekben is utaltam rá, a felderitő repiIősziuad az ellenség potenciá-
lis célpontja, ezért a hadtápalegységeket a repülótér környékén, lehetőleg erdóben,
fedetten és megosztva kell elhelyezni, a repülőtér középpontjától egy 5 km-es sugaru
körön kívül, de 8 km-en belül, a le,, felszálló iránytól oldalt.

A telepítendő íun*ciznóli: réxkgeA:

a) A start közelében a repülógépek közveielk;lszolgálásáta, az ott taftózkodó sze,
mélyi illomány elhlfuíra:

- staítorvosi rendelő;

- hajózíkonyha és startbüfé;

- a repülést közvedenül kiszolgá,ló hadtáptechnikai eszközök;
- repüló-hajtóanyagtöltó pont.
b) A repülés közvetlen kiszolgálás iúloz, e1llLtásiú,oz nem szüksfues objektumok

l(p11l0l(rcl klual:

- hadtápvezetési csoport;
- század segelyhely:

- íaktilíak, amelyek a szükséges mértékben telepíthetók;
- élelmezési ellátópontok;
- gépjármű-územanyagtöltó hely.
Az életképesség, múködőképesség fennta.rtása szempontjából fontos kérdéssel, az

órzés-védelem kérdéseivel - annak terjedelrne miatt - nem kívánok foglalkozni. Bfu a
korszerű harc mindin}ább szükségessé és igen fontossá teszi ezzel a kérdéssel való fog-
lalkozást.

MinéI korszerúbb, hatékonyabb harci technikával rendelkezik egy egység, alegység,
ann,ál fontosabb céIpon!ává vilIk a ellenségnek. Ezért nem elhany4golható az élet- és
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működóképesség fefintartásának megszervezése, ami nemcsak a harci technika, hanem
az ellátó, kiszolgá,ló alegységek, any4gi készletek védelmét is jelenti, Csak a kettó e8yüt,
tes léte biztositja a sziaad harci a.Ikalmazásának lehetóséget.

3. Aryage llátás;

Az artyagj biztositás, a kúlönbözó szakanyagok decentralizálásával t8az"tar'ként
valósul meg.

A íelderító repúlószinadnil a sz|LíazíóIü vagy másképpen általános szakany4gokon
kívül kiilönbözó repülószakany4gok is talítlhatők az ell^ti§t lgakon belül, illewe öná.lló
ellátási 4gként. Ilyen önálló ellátisí ig a repülő-mű§zaki anyagel!átás. Elhtá,si ágakan
belüli rpeciáliJ rqrlírzlkarla4ak a felderítő re}liiltlitzizadruil :

- repülórakét1 lószer és bomba;

- repüló-hajtóany€;
- hajózó- és műszaki ruházat;

- repülótér karbantartó any€;
- egészségügyi oxigén stb.
Az egyes ellátási itgazatok és azon belül az egyes anyagi eszközök nem egyforma

jelentőségúek. Ebből a szempontból a feldeíító repülőalegy§égnél az ellátás alap,lető
any4gai mindenkor, bármilyen hadmúveletben a repülőlószer, rakét4 repüló,hajtó-
anyag, repüló műszaki any4g. Ezeknek dóntó jelentósége van a hkcfeladatok sikeres
végrehajtáaa szempontjából,

A feldedtő íepitőszázad e|látlr'áéít, az összfegy,vernemi hadseregnek tőrtéí\ő át,
adásig a Csapatrepüló Parancsnokság a felelós, utána ezt a felelősséget a hadsereg veszi
át.

A hadseregrepiilók, így többek között a feldeútő repilőszázad eIlátlására a hadsereg
ello. dd. szervezetében c§apatrepüló ello. szd. található, Ez az a|egység tírolila, száűtja a
hadseregszintű repüló-hajtó- é§ egyéb szakanyag készleteket. A hadsereghadtápfónök az

itt levő készletekkel tudja az ellátási feletósrégét bizto§ítani a hadseregrepülők irányába,

A hadsereg ello. dd.-ben 2-3, a KHEL ello. dd.-ban szintén 2-3 napi készlet van, a
íre. szd. ,,MKLe 2-3 napi háíctevékenységet biztosit. Ez összesen 6-10 napi készlet, ami
elegendó egy támadó hadművelet időszakára.

A feldeító repülószázad ellátlsában is a szakaszos ellátás elve ér,tényesi|, az alyagj
készlet a felhasználóhoz ellátási szakaszokon, t€ozatokon keresztül jut el. Ez az össz,
feglvernemi egységeknel hosszú láncolat KHEL-HDS-hdI.-dd.-z.-szd. ellátási szaka-
szok. A feldedtó rcpülősziaad esetében ez a láncolat jóval róvidebb, kimarad a hdt., dd,,
z., ellátási szakasz, sőt gyakori lehet - a települesi távolság miatt - a HDS ellátási t4gozat
kimaradása, az'any^g a KHEL ello. dd.-tól közvedenül kerülhet a fre. szd.-hoz.

A feldtrhí repúllíszázad aryagsziiksigkte, fogát
Mivel az 5. HDS aiiá_rcndeltségében a feldedtó szlnad a. jele egi harci technikával

viszonyl4g új hadrendi elem, ezért a harctevékenységének napi any4gszükséglete még
nem határozható meg biztosan. Kevés a gyakorlati tapasztalat, és azok is ellentmondá,
sosak. Az any4gszükségletet a.lapvetóen a bevetések száma és a feladat hatzíozz^ meg.

Már a bevetések tekintetében sincs egy stabil állfupoot, Iegtöbbször a napi ád4g z
bevetés szerepel, de vao olyan irodalom, amelyik 2-3 vagy annál többet is megjelól. De
ezek csak ád4gszámok. A támadó hadművelet közelebbi feladatának időszakában több,
napL 3-4, 

^ 
t^vo|abbi feladat idószakában kevesebb, napi 1-2 bevetéssel lehet számolni.
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A másik meghatároző tényező a feladat jellege. A feladat jellegétól fiigg a beveté-
senkénti anyagíogyás n4gysága, Ncm mindegy, hogy útvonal v€y obiektum feldeútési,
légi fenyképezési légvédelmi vadász r,1,3y feldeító,csapásméró feladatot hajtanak végre.
A feladattól függóen má§ és más a repülólószer, rakéta és hajtóanyag felhasználás, A
repülő-hajtóany4g Ídhxznalrsra bevetéseoként 0,1-0,8 javÁalmazist 1ehet számolni.
Igy a napí áúaglogyis 2 3 bevetés esetén 1,6-2,4 javad,alrnazás lehet, Ez tonnában
90-140, kritikus napokon a 120-180 tonnát is elérheti (GRÁNIT-8r).

A repülólószer, rakétűogyás a feladatok függvényében sokkal változatosabb lehet,
egy bevetésre elérheú az l javadalmazást is, de a feldedtési feladat esetén még a 0,4 jav.
sem valószínú, hogy elfogy, Várhatóan ez utóbbi lesz a gyakori, mivel a század alapren-
deltetése légr feldefités útján adat§zolgáltatá§ az ellenségról. Ennek sikeres teljeiítése
érdekében lehetóleg el fogja kerüIni a légi harcot, csapást is csak a legfontosabb célokra
vált ki, Atl4gosan, bevetesenként ezekbők az any4gokból 0,4-0,5 jay. fogyással számol-
hatunk, Íg7 a napi fogyás t,2 javada\mazás re.lószer, és rakéia, krűkus napokon
1,5-2,) jav, Ez tannában:

Átl4gos napon, Kritikus napon:

'-10 
t 5-1, tRe. lószer

Rakéta IR
NIR

ös.z"r"n,

,0-100 t
40-80 t

95,190 t

70-120 t
60-100 t

135-215 t

Egyéb szilárd anyagfogyás i0-12 t naponta. A gépjármű-hajtóany4gból viszonylag
kevés fogyással kell számolni, mivel egy támadó hadművelet alatt csak 2-3 esetben kell
áttelepülnie, a kis száütókapacit^s míatt a2 utánszá.lütásba az elöIlátó nem tudja
bevonni. Alapvetően a repülótér múködését, a repülóalegység tevékenységét biztositó
eszközök igénybevételével kell számolni. igy a lépjáímű hajtőanyag vtuható r-/ipi átlag
íogylsa 0,3 1a,l., 4-5 t.

A fenti számvetésnek meg{elelóen naponta szilárd any4gszükséglet átl4gosan min-
tesy 100-200 t, kitikus napon 150-2r0 t, folyékony anyag ád4gosan mintegy 1o0-140
t, kritikus naPon 130-190 t.

Az aryagelhtás far.rásai boni teriletea:

- az a.IaprepüIótéri készletek;

- központhadtáp raktárak;

- termelóüzemek;
, más repülóterek (le. hajtóany4g), ha a gép ott száll le.

HOni íernlefun l,il,nl:

- HDS ello. cld.;

- KHEL ello. dd,;
- honi területról érkezó közvetlen

repuloterrolr;
szá.llítmányokbóI (KÁ-ró| any4gbiztosítási

- zsikllányany,ag (külön engedéllyel lehet csak felhasználni);
- helyi beszerzés (élelmezési any4g, tüzelóany4g stb,),

Az aqagok íánrzállííára:

A szükséges utánszáIlítást jelentósen befolyásolja az a tény,hogy a fre. szd. szál]ító
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alegységének száűtókapaciuása a szükséglethez képest rendkrvül kicsi. A száütóeszkö,
zök a.lapvetóen csak a közvetlen kiszolgálásra elegendciek. Igy feltéden szüksqges, hogy
a eLőIlfuő §zállít§a ki a repüló-hajtóany4got telies egészében, a íepülőlószer é§ rakéta

szükségletnek Ieg ább a felét. A honi területen a közponüadtáp nagyobb arányban

vasúton, Ká-ra szállít. Honi terüIeten kívül a HDS v4gy a KHEL ello. dd,, CSR ello,

szd.-ra - attól függően, hogy melyikhez települ közelebb - kózúton szállítja ki a szüksé-

ges készleteket,
A repülólószer és rakéta gyor§ utánszáütása érdekében az elöljáró l€i utánszáütást

ís alkdnaztti fo§a az ello. dd,-ból v4gy közvetlenül a hátországból. Ez utóbbi esetben a

sziűtmány anyagbiztosítási repülóténe érkezik, üonnan a szluad,nak kell átvenni az

anyagot. A többi anyagszükséglet - gépjá-rmű-hajtóany€ és €yéb szillárd any4g - után-
sziüllafua a fre. szd. száütó alegységei képesek, ezén az eIöIjáLrő valószínűleg bevonja
vételezésére.

Feltédenül az elöljáró segítsége szükséges az áttelepúlé§ végehajtásáüoz, amikor is
egy idóben kell biztosítani - rövid ideig - az új és régi repülóteren a repülési feladatok-
hoz szükséges any4gi készleteket, egeszségügyi ellátást.

A század részére esedékes any4gutánpótlist a eló\árő az nj repülóté.re kell, hogy
kiszáütsa, amire a szilzaihadáp rátelepül. Meg kell szervezni a régi repülótéren maradt
any4gi késdetek több fordulóval tőírénő átszáüt^^t.

Ebben az időszakban a századhadtápot feltédenül meg kell erósíteni nemcsak szá-l-

litóeszközökkel, hanem repüló-üzemanyagtőltő eszközökkel is, meIt egy idóben két
repülótéren a szlaadhadáp nem képes a íepilő-hútőanyag utántöltésére.

Ellátás a repnlo"téren :

A repülótérre utánszlállított any4g átvételével az anyagellátás nem fejezódik be, sót
ezután kezdódik a szá2adhadt^p tgui. mulkia A repülólószer és rakéta útját nem
ismertetem, mert annak csak a száütási része hadtápfeladat.

A tepüló-hajtóanyag minőségi ellenórzése a hadtápbiztosítás egyik n4gyon fontos
mozzanata. Nem engedhető meg, hogy repülógépet, Iepülőgép,vezetőt a rossz minó-
ségű (szennyezett) haltíanyag miatt veszítsüok el. A repülő-hajtóanyag bevizsgálva,
minóségi bizonylattal érkezik a központi, illetve a hadsereg raktárakból. Ettól fiiggede-
nül a tartáyban tárolt anyagokból, a kiadás elótt a szi]zadííl laboratóriumi minőségi
vizsgálat szükséges (lobbanáspont, desztillációs próba, súóség, viszkozitás stb.), A
töltó gépjárművekben levó hajtóany4got közvetlen feltöltés elótt vizuálisan kell ellen-
őizd (szín, yiztaítalom, mechanikai szennyezódés, fajsúly), A laboratóriumi vizsgála-

tot, a fendszer€sített PL-2M ábofi laboratóriumban kell elvégezni, Természetesen
igenybe vehetó és igénybe is kell venni a repülótéren található stacionér laboratórium
eszközeit.

A repülés biztonsága érdekében a töltókocsik felkészítéséte, a szőt6k úsztításfua
háborus körülmények közótt is kiemelt figyelrnet kell fordítani. A sziaad, lüomáryában
rendszeresített repülő-üzemanyagtöltó gépjárművekkel egyszeíle 25,40 t kera§zin tölt-
hető fel, ami csak igen szűken felel meg az egyszeri századbevetés repülő-hajtóanyag
szükségletének. Ez kritikus napon elérheti a 4) tonnát, Honi területen, ahol CZT rend-
szer is van, ez nem jelent gondot, de más rcpülótéren, vagy a CZT rendszer meghibáso,
dása esetéo a repüló-hajtóany4g utántölté§e feszültséget fog okozni. A töltó gépjármű-
vek kb. 30-40 perc alatt képesek a taftályban levó hajtóany4got a repülógépekbe tölteni,
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de ha ez kevés a század repülógépeinek bevetés utáni feltöltésére, al<kor ez az jdő - a
töltó gépjármúvek új.atólté§e miatt - jelentősen nó, Ha a feladatot századkótelékben
v4gy rövid idóközönként indított rajkötelékben hajtják végre, akkor a fePüló-hajtó-
anyag ltántöltésének szúk kapacitása miatt a hafcfeladat végrehajtásában kritikus hely
zet á-llhat eló.

A rakéta és lószer betöltésének, fiiggesztésének idószükséglete is jelentós, szállitása
pedig kiemelt fontosságú. Erre vonatkozóan még nem álI rendelkezésre sem számitott,
sem mért adat, Ezeknek a kérdéseknek a kimunkálása, gyakorlatban töfténó bemérését
az együttműködés érdekében fonto§ feladatnak t^rtam az elkövetkezendő idóben,

Az élelmezési ellátást az élelmezési ellátó raj ,légzi. A íőzés repülótéí körzetében
települó tábori konyhákon általános és hajózó norma szerint történik, a készételt onnan
kell kiszállítani háti éthordókban - települési csoportoknak megfelelóen - 2-3 élelme-
zési elJátópontra és a sunerkezobe.

Az ellátópontokra az étel kiszáütását az alegységparancsnokok szervezik meg, az
alegység szolgd,aVezetó vezetésével hajtják végre, A starthelyekre - a hajózók és a repü-
lés közveden kiszolgálásbafl részt vevók részére - a készétel kiszállítása, kiosztása a repü
lési feladatok hadtápbizto§ításának kózvetlen irányitására naponta kijelölt hadtápösve-
kötó ti§zt, tiszthelyettes felelósségével történik. A §tartétkezdében a hqőz6 étkezde
beosztott állománya ,tégzi el az étel melegen tartá§át, kiosztását, a ha:lóz6 illlomány
részere a ícjétkrzések közörri büfé jellegű erkeztetért.

A mozgókonyháJ< s záma lehetőyé teszi a kettó - általános és hajőz6 - noíma sze-
rinti fózést, de a helyzettól fiiggóen íózhetnek csak egy , az általános normaszerint is, A
hq6zők részére az általános nolma szerint elkészített ételt a fóétkezések és a pótlékkal
pótlékolják. Mind a két változat elfogadható, az adott helyzettól íü88óen errói - a had-
tápfőnók iavasIatát figyelembe véve - a parancsnok dönt.

4. Egészs!?ng i bizt(úr^:

. Mrl a század a peremvonaltóI távol települ, a yl!íható napi áúagveszteség z-3olo
(15-2D fő). A_veszteség nagyobb része az ellenseg légi tárnadása iorán ieletkezik] ilyen-
kor 6-80ó-os (40-60 {ő'), v4gy ettől is na3yobb veszteséggel kell számolni. Sajátos, Éogy
a hajózo á-llomány egészsegli8yi vesztesége a repülótéren kívül lesz nagyobb, ahol óÉis
bekeólnek az összíegyvernemi hadsereg ellátási rendszerébe. A századsegélyhely szer-
vezetében 3 Íő orvos van, az egy óí2j elsó orvosi segély kapacitás 9 fő, Áapr 60-90 fő.

Tetrát - h4gyományos fegyverek alkalmal,ísa esetén - a várható egészsegügyi vesz-
teség ellátásra képesek még a kritikus napon is, A századsegélynek sebesülüüűiő alegy-
ség nincs szervezve. Így a repülőtéfen keletkezen sérültek Ósszegyújtéseben jelentós sie-
repe lesz a nem szervezetszerű sebesülrvivóknek. Ók f€ák a serülteket, M d,egységPa-
rancsnokok irányításával a repülótéren a kijelöIt sebesültglijtó helyekre Osszeg},i;iéni,
ahonnan a segélyhely szakiűománya sziűtja majd a gépjárművel a segélyhelyié. Sebe-
sültszáütó kapacitás egy fordulóva] 1,o fő, ezéít a tömeges sérülés eseten'ki kell egészí-
teni 2-) általáDos rendeltetésű száIttőeszkőzzel is. A sérülteket saját szállítóe§zköz;ikke1
kell szálütani horri tenileten a kijelölt kórhinakba, azon ttll az egészségügyi ezred kórhá-
zuba.

A hq6z6 áJlomány pódása, mivel csak kevesen alka.lmasak repülógép-vezetónek -
viszonyl4g sok időt vesz igénybe kiképzésük -, nem könnyű feladat. Ezért biztosítani
keü, hogy a sérült hajózók minél hamarabb visszatérhessenek egészségesen az alak:ia-
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tukhoz. A sérült hajózókat a legrövidebb idón belül kórh,ízba és lehetőleg repülóorvosi
kórházba kell szállítani. Ehhez - ha szükséges - légi száIlítóeszközt is igénybe kell venni.
Helikopterekkel meg kell szervezni hadsere8szinten a kutató-mentó szolgálatot, aminek
feladata a sérült hajózók íelkutatása, elsósegély után kírhtaba szállltísa.

A repülési feladatok közveden egeszségügyi biztosítá§ára a starton startorvosi ren-

delót keli múködtetni egy orvossal és egy egészségügyi katonával (gk. yezető), egy

sebesültszáűtó gépjármúvel. A napi repülési feladatok megkezdése előtt az orvos a star-

ton végrehajtja a hajózók repülés elótti orvosi vizsgáIatát, és m eg!üapíga azok egészség-

ügyi atka.Imasságát a repülési feladatra. A nap folyamán a §tartoruos elsó orvosi segélyt

nyújt a sérülten viss zaérkező hqőzők és a stafton keletkezett sérültek részére, Folyama-
tosan figyelemmel kíséri a hajózók egészségügyi állapotát, pilrenését, étkezését. Részt
vesz a repülóteret ért csapá§ kóvetkezményeinek egészségügyi felszámolásában.

'. 
Hddláp 1)rzetése:

A hadtápalegységeket a sziuadpuancslok hadtáphelyettese irányítja- A vezetés

megva.lósításához vezetési c§oport települ a század vezetési pontja közelében. Mivel a

hadtáptötz s kis létszámú, így a parancsnok hadtáphelyette§ yezetése az alegységet felé
közvedenebb, operatívabb, A hadtápbiztosításra naponta készít tervet, ,,Munkatérkép"-
en és füzetben. A munkatérképet íolyamatosan több napig vezeti, A hadtápbiztosítási
terv elkészítéséhez, a tradtáppal szembeni követelményetet a század parancsnoka hatá-

rozza meg.

Ezed tartalma a ktbdkrző:
- a készenlét ideje a repúló harctevékenység légreha:ltására;

- a hqőző állomány ellátásával kapcsolatos idópontok (owosi vizsgálat, étkezés);

- áttelepülés esetén az új repülótéren a fogadókészség elérésének ideje;

- a repülő harcbevetések száma, jellege, idótartama, aba:ltóanyag-íogyás szirnítás,
hoz,

A PK HTPH javnlata alapján a parancsnok dönt az alábbi kérdésekben:

- az alegységek telepüIésének rendje a repülőtéren és körzetében;

- az áttelepülés rendje, az új repülőtéren a fogadókészség elérésének, a régi repüIó,
téren a fogadókészség fenntartásának ideje;

- az anyagellátls alapvetó rendszabályai (étkezés rendje, ideje, orvosi vizsgálat idó-
pontja stb.);

- a hadtápellátásra megerósítésül adható erók, eszközök (ózés,védelemre stb.);

- a hadtápvezetési csoport települési helye,

A hadtípfőnök a feladatokat szíbal hatarozza meg az alegységek részére, amit
rögzít a munkaíiizetében. A hadtápbiztosítás végrehajtását a szolgálaúiq-vezetők ,ő9án

irányila. A szolgllaúág,,tezetők, az ,jzemanyag szolgálat kivételével tiszthelyettesek.

Az iiemanyagszolgálat-yezető - az izemany4g-ellátás volumene, jelentósége miatt
- üszt, Az e8észsé8ü8yi biztosítást egeszségúgyi szolgálatfónök, orvos tiszt irányítja,
szemezi. A segélyhelyen az egészségllgyi ellátást segélyhelyparancsnok orvos tiszt
vezei, ahqóző állomány egeszségügyi ellátására repülést biztosító orvos tiszt van szer-
vezve.

A repüló harctevékenység közveden hadtápbizto§ítá§át a starton hadtápösszekótó
tiszt v4gy tiszthelyettes irányítj4 naponkénti váltással. Feladata, hogy szewezze - a
repülési tevékenységh ez 'tgazodva, 

a parancsnok által meghatározott idóben - a stafton
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levő személyi íűomány ellátását, étkeztetését, intézkedjen a kiürült töltó gépjármúvek
újrafeltöltésére, a különbözó ruhinaú anyagok szükség szerinti biztosítás,íra (sátor,
tlszt4 száíaz ruha stb.), a repüléssel összefiiggó szállítási feladatok végrehajtására, kiilö-
nös tekintettel a rakéta. lószer, repüló-hajtóany4g repülőgépekh ez tóíténő sziűti§áía. A
feladat végrehajtásához a stafton, a szo\gilatídejére alárendeltsegébe kerül egy élelemel-
Iátő tq és sztűt6 alegység. Az operativitlás, gyorsaság érdekében közvetlen összekötte-
tése kell hogy legyen a parancsnok hadtáphelyette§ével és az ügyeletes mérnökkel.

A felderitó repülószázad harctevékenysége hadtápbiztosítá§ának eddigi gyakorlati
tapa§ztalatait, ekneleti következteté§eit ennyiben kívánom összefoglalni és cikk formájá-
ban közreadni.

Öszességében negállaPítbató, hogy a korszerű harci technikáva] felszerelt feldeító
repi|őszáaad jelenlegi hadtápszervezete alkalmas a harctevékenység közveden hadráp-
biztosítására. A folyamatos anyag-:utánsza\:;sra. mozgókészlettel tórténó áttelepülé§fe
azonban csak az elöljáró hadtápt4gozat n4gy arányú §egítségevel képes. Ez korlátozza a
század hatékony földi manóverezó képességét, veszéIyezteti a folyamatos any4gi biztosí-
tá5t,

106


