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Elszigete|t irányokban

N. Miljukal ezredu

(Fordítá.r: a ,,Til Vooruuennih szil' 1987 /7, szárui.bíl)

Korszerű ósszfegy,vernemi harcban, különösen ha azt temészete§ akadályokban
gazdag, nehezen megközelíüetó terepen vívják, a helyzet rákényszerítieti az ezred
alegységeit egymástól elszigetelt irányokban való támadásra. A tiizéffegyverzettel és lé8-
védelmi eszközökkel rendelkezó, harckocsikkal megerósített 8épesített \övészzász\óalj
teljes mértékben alkalmas ara, hogy ilyen viszonyok között ónáIlóan tevékenykedjen,
Igaz, hogy ilyenkor sok függ a tisztek harcászati kéPzett§é8étól, a katonák és a tiszthe-
lyettesek harckiképzésétól, pszichológiai íelkészüttségétóI és erkölcsi tulajdonságaitól.

Jelentós mértékben hozzá fog já,rulni a sikerhez a hadtápbiztosítás minősége is,

A zászlőa11 hadtápegységek önálló tevékenységre va]ó előkészítése és megtanítá§a
az ilyen esetben előirínyzott rendszabálykomplexumok önálló végrehqtisita napjunk-
ban egyre inkább elótérbe kerűl, Az utóbbi idóben megtartott gyakorlatok alatt felhal-
mozódott taPa§zta.latok azt bizonyítják, hogy az elszigetelten tevékenykedó alegységek
á,ltal megoldandó feladatok jellege gyakran szükségessé teszi a hadtápbiztosítás általáno-
san elfogadott módjainak és fogásainak módo§ítását, jelentősen bőviti és bonyolítja a
rendes körülmények között a szolgá.lati személyekre háruló feladatok körét,

Ilyen viszonyok között mindenekelőtt nő a zász|ía|jparancsnok mint a hadtáp
működése megszervezójének a szerepe. Az ó ismereteitől, tapasztalatÁtóI, valamint a
megszabott feladatok végrehajtásakor keletkezó szituációk előrelátlásátóI gyakran fi'_tgg

az alegység harchelyzet között tevékenységéhez való készenléte. Y . Carlev őrrtagy zász
lóaljparancsnok mindig felelősségteljesen és hozzáértőert ttány'ttja a hadtápot.

Az egylk hucászati gyakorlaton a harc elszigetelt irányában megvívásrára készü,
lódó tiszt elhatározás ában neghatltrozta a hadtáp telepüIésének és áttelepülésének rend,
jét, az tár és hátraszáütásra alkalmas utakat. AzonkívúI megszabta, hogy mennyi
lőszerrel és üzemany4ggal kell rendelkezni a ziszlőaljhaifrművein és száütóeszközein,
azokat mikor és hova kell az alegységekhez kiszáütani, hova kell hátraszállítani a sebe-
sülteket és a sérúlt technikát,

KüIönös gondot fordított V. Carjev órn4gy a hadtáp felkészítésére. Az ezred raktá,
rakból az a.legység szállítóeszközeire idejében felrakták a szűkséges mennyiségú lószert,
iizerflanyagot, 8yőgyszert, Számolva azzal, hogy bonyolult, gyorsan váItozó helyzetben,
kevésbé ismert terepen kell tevékenykedni a zászlóaljparancsnok gondoskodott a had-
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táphatcosok oktatásáróI is. Utöításáfa a törzsfónök azok részére gyakorlatokat és gyaj
koflásokat tartott, amelyek során tanulmányoztát az ellátóhelyek településének, felmál-
házásának és áneiepülésének rendjét, gyakofolták az anyagi eszközök alegységekhez
való kiszillítását, a meleg étel készítését meoet és rövid megá,llók alatt,

Á hadtáp felkészítésekor V, Carjev tiszt frgyelembe vette a tefmészeti és éghajlati
tényezóket is, Tudván azt, b,clgy a gépkocsik által nehezen járható szakaszon kell
tímadni, úgy rendeikezett, hogy a harcjármúveken a lószermennyiségét az illetményes-
hez víszonyitva 20-25 százalékkal nóveljék, A kiegeszító készleteket a saját eróból készí-
tett és a gépkocsikra erősitett rácsos taftókon helyezték el, Azonkívül a zászlóaljparancs,
nok ós a törzsfónök miodent megtett annak érdekóbcn, hogy a száütással kapcsolatos
kényszerszünet ne legyen hatással az alegységek üzemany4ggal, vízzel és élelmiszerrel
való ellátására. A lrarckocsikra és a páncéIozott száIlítójármúvekre kiegeszítóleg üzem-
any€ot és vizet raktak egy kis tartályba, a személyi állomány részére kio§ztották és e8y
adag hideg élelmet, a századoknál a tartalékot kiegészítették 2 3 javadalmazásra.

A hadtáp hatékony munkaviszonyai kia.lakításának céljából más reldszabályokat is
foganatosítottak, amelyek lehetóvé tették azt, hogy az alegységeket idejóben ellássák
minden szükségessel ós ezck végsősoron hozz|fuultak a kiképzési és harcfeladatok
eredményes végrehajtásához. Nagy jelentóségúnek tartva V. Carjev tapasztalatát és
eoergláját meg kell említeni azt, hogy még korántsem minden parancsnok irányítja ilyen
hozzáértéssel a hadtápot az elszigetelt irányokban folyó lrarctevékenység elókészitése és
megvívása folyamán,

Természetesen mi intézkedtiink annak érdekében, hogy a parancsnokok minél
tárgyszerúbben íoglalkozzanak a hadtáp felkészitésével és megszervezésével. A parancs
noki kiképzés keretéo belüli gyakorlatokon, ósszevonásokon azok tanulmáDyozzl.k az
alegységek terepen való ellátásával kapcsolatos munkarendjét és sajátosságait, gyakorla,
tok idején gyakorlatban irányítják azok tevékenységét kűlönbözó természeú és éghajlati
viszonyok között, Ugyanakkor tudni kell azt, hogy a hadtáp megnövekedett jelentó,
sége, az altala megoldandó feladatok bonyolrrltsága komoly szakmai felkészültséget rge-
nyel. AzonkívúI a harc folyamán a parancsnokra, a töfzsíőnökf€ háruló íeladatoknak
széles köre idónként nem teszi lehetóvé azt, hogy megfeleló figyelmet fordítsanak a
hadtápegységckre.

Az éIenjáró egységeknél úgy oldották meg a problómát, hogy a legelkeseredettebb
harctevékenységek idejére a legtapasztaltabb tiszteket küIdték a zászló$akboz az aayagj
és egószségügyi biztosítás megjavítására, M4gabiztosan oldott meg ilyen jellegú felada-
tot az egyik harcászati gyakorlaton a ,,Szolgálati Erdemérem"-mel kiúnretett Navruckij
fóhadnagy. A hadtápbiztosítás bonyolult természeti-éghajlati viszonyok közötti me§
szervezésében n4gy taPa§ztalattal rendelkezó, az elszrgetelt irányban Íolyó harctevékeny-
ség megvívásának taktikájában m4gát jól kiismeró Novruckij tanácsot tudott adni a
parancsnoknak, hogyan szervezze meg a hadtáp múködését bonyolult viszonyok
kozott.

Amikor pI. az álegységck páncélozott szállítójármúveken támadtak Navruckij azt
javasolta, hogy a segélyhelyet amennyire csak lehet vonják elóre. Amikor a telep meg-
nehezítette a páncélozott szállítójármúvön való mozgást és a személyi állomány gyalog,
menetben folytatta a rohamot, a szállítóeszközöket az anyagjkészletekkel a legközelebbi
fedezékbeo hagyták vissza.
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tde;ében kapta meg a parancsnok a szükséges parancsot i]kko. isl amikor szüksé-
gessé vált az ,,ellensé§' ellentámadisát visszaveró századnál idóelótt felhasznát lószer
pótlása. A terep bonyolult domborzau niatt azt alőszcrellátóhelyról nem lehetett után-
száütani és akkor ó azt a paranc§ot ad.a a törszfónöknek, hogy adja át a szomszédban
tevékenykedó alegység készleteinek egy részét. Ez lehetóvé tette azt,lrogy a század foly-
tas§a a megszabott feladatok végrehajtrását.

Hasonló példát nagyon sokat lehetne felhozni, Sok olyan hadtáptisztet ismerek,
akik m4gabiztosan oldották meg a rájuk bizott felad^tok^t_ Mondjuk mcg azonban nyíI
tan, hogy a helyzet nem mindig teszi lehetővé azoknak ilyen célokra való felhasználását
ós a szolgÁlatukkal kapcsolatos feladatokban sem dúskálnak olyan n€yon, Ezélt tartjuk
mi tgen fontosnak a hadtípközépkáderek elsósorban az ellátőszaka^szpltancsnokok, a
zászlóaljfelcserek oktatbát, az aláíendeltek elszigetelt irányokban való tevékenykedés
alatti irányítással kapcsolatos jártassfuok áIta.Iuk való elsajátítását,

A gyakorlatok tapasztaIat^ azt bizonyitja, hogy megíeleló szakmai felkészüItség
esetén azok képesek h<lzzáértőel megoldani az egységek harcbiztosításával kapcsolatos
feladatokat, kiváIóan kiismerni m4gukat a helyzetben, gyorsan megtalálni a kiutat a kri-
tikus szituációkból. Az egyik küelyezósen pl. Maruscsák zászIósnak e8yütt kellett
múködnie a heükopteresekkel, meg kellett szervezoie az any4gl cszközökn ek a főerők-
tól leszakadva tevékenykedó zászlóaljhoz valö kisziülásat. És jóllehet neki elóször kel-
Iett me8szervezni alegységének hadtápbiztosítá§át ilyen rendkíviiü viszonyok között, a

szakaszparancsnok hivatásának m€aslatáo áüott,
A tábori repülőtéren, ahol az ö. eüó. z, p.-sfo. telePüIt, úgyoevczctt cllító kiren

deltséget telepített, A zászlós alárendeltjei azon végezték a rakományok átvételét az
ezred raktárakból, azok becsomagolását és nomenklatura szerinti komplettírozását. Az
egységparancsnok hadtáphelyettessel és a zászlóaljtörzsfónökkel állandó rádióösszeköt-
tetést tartó Mafuscsák azok intézkedésére rakatta be a helikopterekbe a szükséges any4gi
eszközöket, amelyeket Ié8i útoo idóben kiszáütottak a 

"haícot" 
folytató alegységhez.

Gondoskodott a szakalzpa.fancsnok arról is, hogy ne legyen fennakadás a meleg,
ételellátás terén. A kirendeltség mellett települtek a tábori konyhák és amiko. eljótt az
ideje a század üzemany4g és lószerkészlete íeltóltésének, a repülők a lószeresládákkal és
a hordókkal egTütt fedélzetre vcttók a hőtároló edényeket ez első és második fogások-
kal, a forró kávéval és tcával.

Mellesleg oem ez az első eset, amikor az elszigetelt irányokban tevékenykedó
alegységek folyamatos lószerellátásának megszervezéséhez a heükopterek alkalmazása
hozzqárult. N4gyor, sok példa bizonyiga, hogy azok §€ítségév€l a személyi állomány a
legbonyolultabb helyzetben is megóvhatja a harckészültségét, még olyankor is, amikor
azt hisszük, hogy az utánszállításra már minden lehetóséget kimeritetnink.

M4gától éftetódik, ho8y emellett vá.Itozik a hadápbiztosítás megszervezésének
hagyományos megkózelítése is. Vegyük ugyanazt az utánszállítást, Korábban bizonyára
ez volt a legsebezhctóbb hely az any4gi és egészségügyi biztosításon belül, különösen
oiyan esetekben, amikor a harctevékenységek nehezen megközelíthetó terepen bonta-
koztak ki. Természetesen :r tapasztalt tisztek akkor is kere§ték a kiutat a kialakult hely-
zetból.

Annál az alakulatnál pl, ahol a kózelmúltig A. Kononyenko órn4gy szolgált annak
céljából, hogy bonyolult viszonyok között ne függjenek a gépkocsiktól, felemelt készle-
teket és hadtápeszközöket hclyeztek e] közvetlenül a harcjátmúveken, Erre a célra
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130x100 cm méretú vasrácsokat készítettek, amelyeket c§avarok s€ítsé8ével hátulIól
erósítettek fel a páncélozott sziúitójlrműre. Azokon helyezték el az üzemany4got kis
tartályokban, az ivőviz tanalékot, valamint a sátrakat, a kályhákat, a túzifát és a meleg
lruházatot. Ez lehetóvé tette az alegységek számáíl' azt, hogy hosszabb ideig ónállóan
tevékenykedjenek.

Nem ritká.k az olyan szituációk, amikor a nagyobb lószer-, üzemany4g, és gyógy-
szerfogyasztást rgényló korszerű harc elkerüIhetedenné teszi a he]ikopterek génybevé,
telét. Annak érdekében, hogy egyszerűbbé tegyék azok fellrasználásának rendjét gyakori
a gépesített lövész- (harckocsi,) rrJegységparancsnokok és a repülőszakemberek közöni
e8yüttmúkÖdés.

VéIeményünk szerint ezzel kapcsolatosan jellemzóek N. Tarakanov alezredes
gépesített-lövész zászlóa.ljparancsnok és az ö. elló, z, - ahol B, Kaverin tiszt szolgá.I -
összehangolt erófeszítéseivel kapcsolatos tapasztalatok. A hadtápegységekkel állandó
összekóttetéssel rendelkezó Tarakanov rend§zefesen t{ékoztátta az ö. elló, z, parancs-
nokot a gépesítettJövészek által megoldandó feladatok jellegéról, az any4gi szükségle,
tekról, a hadtápszakemberek ;ledig operatívan kielégitették a gépesítettlövészek igé
nyeit, a gyakorlat idejére szúkséges üzemany4got, gyógyszereket gépkocsikon száütot,
ták a helikopterekhez közvedenül u ö, elló. z. raktaraiból, Ez lehetóvé tette azt, hogy
gyorsan reagálhxsanak a helyzetben bekövetkezett vátozásokla és legzárosabb időn
belüI teljes mcrtekhen kiclegit.ék a lámadó jlegy§é8Lk .zükseglereit,

A személyi állomány egészségügyi biztosításával kapcsolatos közös rendszabályo-
ket a pontosság é§ ü opelativitá§ j€llemezte. A forgószárnyas géppár, éIén B. Bodancsi-
kov századossal állandó készenlétben állt arra, hogy a ,,sebesűIteket" hátraszáütsa; a
tábori repülótér közelében szétbontakozott sebesülthelyre, Es nemsokára ók következ,
tek, Miután rádión értesültek arfól, hogy a zászlődjnáI megelentek a,,nehéz sebesültek"
a rePülók halogatás néIkül a harctevékenység körletébe repültek. Itt az egyik gép a
másik helikopter túzfedezete alatt leszállt a tészére előkészített teniletre. A 8épesített-
lövészek nem vesztegették az idót a számukía kiszállitott lószert kirakták és berakták a
helikopterbe a ,,sebesülteket", akiket egy félóra múlva már átvettek a segélyhelyen, ahol
azokat a tap^sztalt repü]óorvosok megfelelő segélyben részesítették.

Meg kell mondani, hogy adott esetben nem maradtak munka nélkül azon egysé-
gek hadtápszakemberei sem, ahova szerv ezeúIeg a zászlóall tartozott, V. Kodenko iiszt,
aki abban az idóben a megbizott ruházati szolgálat í]őnöke volt, azt a pafancsot kapta,
hogy segítsen az ö, elló. z, szakembereinek az anyagj eszkőzók mennyiség és nomenkla-
tura szerinti komplettírozásában, Az ellátó szakaszparancsnok, I. Galuska zászlós meg-
szervezte a repülőtéren a mclegétel-készítést, amit légi úton rendszeresen száütottak a
támadó gépesítettJövészek részére.

A felhozon péIdák, csak annak a hatalmas munkának a kezdetét jelentik, amit eI
kell végezni azért, hogy a helikopterek elszigetelt irányokban tevékenykedó alegységek
hadtápbiztosítása érdekében való felhasznállásával, a repülókkel va.ló egyűttmúködésével
kapcsolatosan pontos és megalapozott ajánlásokat eló tudját készíteni. Nem minden
világos még ezen a téren, sok a probléma, a fel nem tárt tarta.lék,

Megoldásra vin még egy sor egyéb, a zászl6 j hadtáp ilyen viszonyok közötti
munkájával kapcsolatos kéfdés is, Véleményúnk szerint az elszigetelten harcoló alegysé-
geknek olyan ételkészító cszközókre van szüksógük, amelyeket el lehet helyezoi a harc-
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járműveken és könnyen lehet száütani kézben is. Úgy gondolju( hogy az élelmiszer
komplettfuozásához és száűtlslhoz megfeleló göngyólegre lenne szükség.

M4gától értetódően a ldontosabb az, hogy a szemólyi áüományt tervszerúen
kiképezzük az elságetelt irányokban való ténykedésre, kialakítsuk azokban azokat a2 ,

ismereteket és jártasságokat, amelyek lehetővé teszik a harci alegységek harci anyagi és

egészségügyi biztosításáyal kapc§olato§ feladatok hozz6értő, komplex megoldását.
Nl:ndez hozzá íog járulni a hadtáp - újabb, magasabb eredmények elerésehez a N4gy
Október 70. évfordulójának tiszteletére folyó munkaversenyben.
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