
A honi légvédelmi rakétaezred hadtápbiztosításának
lehetőségei a várható légi ellenség által mért csapások

következményei felsámolásakor
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A tudomány, technika gyors léptéIoi fejlódésének eredményeképpen a nyugrü
hadseregeknél jelentós mennyiségű nagy pusztítóeróvel hatótávolságokkal és találati
pontossággal rendelkezó tómegpusztító íegyver és új h4gyományos fegyver jelent meg,
Ezzel együtt vá.ltozuk a harc, hadműveletek megvívásának elvei is, új korszerű harceljá-
rások alakultak ki. Mindezek mind gyalaabban vetik fel a csapatok halckészsége hely,
reáütásának kérdését.

Ádódik ez a harcképtelenné válás lehetóségének növekedéséból és sokféleségéból,
illewe ebból következóen a helyreáürás feladatainak sokoldalúságából, és összetettségé-
bóI. A.lapvetó kérdésként vctódik fel, hogy miben áll, milyen körülmények között vál-
hatnak harckép telenné a csapatok.

Ismeretes, hogy a ,Magyar Népköztársasfu honi légvédelmi rendszere" a Varsói
Szezódés t4gállamai egységes légvédelmi rendszerének elsó lépcsójében, mellékióny-
ban éj határ menti körzetben helyezkedik el. Ebból ered az a sajátosság, hogy - 

"légvé-
delmi feladatokat' elsósorban a harcászati légieró gépei ellen kell megoldania, Ez vonat-
kozik a honi légvédelmi rakétacsapatokra is, és azt is jelenti, hogy a honi légvédelmi

-rakétacsapatok várható veszteségei ellenséges légicsapások következtébeo dóntó mér,
tékben a harcíszati légieró csapásaitól ffigg.

Egy esetleges háboru esetén a nyugat,európai hadszintéren áüomásozó 4. és 5.
Szöveséges Harcászati Légi Parancsnokság (SZHLP) eróinek légi támadásával kell szá-
molnunk az ország területe ellen.

Ez a légvédelmi rakétaezred vonatkozásában DNy-ról }o-3z célt, 80 db rEülőgó-
per, 4-8 db szárnyasrakétát jelent, ENy-ról 18-20 db cél, 40 db repülőgépet, 2-3 db
szárnyasrakétát jelent. A hadszíotéri légi v4gy légvédelmi hadmúvelet várhatóan 2-7
napig tart, melynek soráo váltakozó idó§zakooként, egymíst követó néhány ()-8)
tömeges légicsapással, 5-10 légicsapíssal, közötte szórványos légi tevékenységgel kell
szímolni, mely lebet hagyomínyos, illetve tópfe. csaPás. TömeK! !égiüapár; (TLCS): a

harcászati légieró, harcászati, hadműveleti rakéták, szírnyasrikótá]<, elóre megterezett,
hadszíntér mértékben ósszehangolt, rövid idó alan végrehajtott tevékenysége. ldejc:
l- l,) orx.

Az ellenség pusztító csapásaiaak fíbb cilpontjai a légvéde|mí rendszer áttóreséoek
idószakában, tehát a harcászati rádiótechnikai álláskörletek, íontos vczetési pontok ós

honi légvédelmi rakétaosztályok harcrendje és repülóterek lesznek.
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A továbbiakban elsósorban fóbb politikai, ipari, kózlekedési központok, objekfu-
mok, valamint a szírirzföldi csapatok fócsoportosítá§ai vá,lnak a csapásmérés fó céipont-
jává, és ezek oltalmazása, egyben a honi légvédclmi rakétaezred alapvetó feladatr.

A vietnami, de az arab-izrreli háboruk légvédelmi rakétacsapatokkal olcrlmazott
objekrumok támadísa elótt, elóbb a légvódelmi rakétaosztályokra mének csapást. A li3i
ellenség támadása következtébeo, amikor és a légvédelni rakétaosztáyoli rövidebb-
hosszabb ideig elveszithetik harcképességükeq v4gy megsemmisülhetnel, azaz megbo-
molhat a légvéclelmi rakétaezred egységes harcrendje és tűzrendszere.

Az dhttsig által nht aapásoh nap wszkségehet oáoznal é!őeúbeL barci lccbükában éJ

allagi azliizöAkn. A legn4gyobb arányú veszteséggel az első tömeges légicsapás idósza-
kában kell számolnunk. Hagyományos fegyverek aikalmazása esetén egy-egy l€védelmi
rakétaovtáy eüen legalább 6-8 db vadászbombázó fog tevékenykedni, Áelyek kOztil
lega,lább 3-4 db lefogó és csapásméró lesz. Atomfegyveiek alkalmazása esetén-- a légvé-
delmi rakétaosztályok elleo legalább 3-4 vadászbombází fog tevékenykedni, amelyek
közül legalább |-2 Iefogő és csapásméró lesz,

, A tömegpusztitó fegyverekkel mén csapások következtében rakétaosztrilyok, harc-
álláspont réslegesen v4gy teljesen elveszítbéük harcképességriket. Harcképteienné vál-
hat és megsemmisülhet a személyi állomíny, fegyvezet. harci technik4 vezetesi eszkö-
zök, szil[ító €vközök és any4gi készletek jelentós része. Romboltú válhatnak az objek-
nrmok, kózlekedési utak, csomópontok, hidak és hadt-ípob jektumok. Összefiiggó
sugárszennyezett zónák alalllhatnak ki. Á hilónbözó típusú gyújtó és napalm bomták
alkalmazása kóvetkeztében a légédelmi rakétaosztályok harcrendjében tiizek keletkez-
hetnek,

_. Ugyrnakkor Aaueulnény, bag a légaldelni raLétaezre*tek, azoA raAítaosztálJainaÁ
ebbcn a bejzabcn ü ravid iJd alatt héparuk hdl knnie az elkaép liabb ligiteawdő hbrcfué-
laryslgéuh negbiiitárira. Ennek érdekében végre kell hajtan'i á csapÖok követkczmé-
nyeinek a felszámolását. Ez a]atr_ a fogalom alatt mindazon feladatók (rendszabályok)
össz€sségét értjük, amelyek végrehajtása (bevezetése) a legrövidcbb idó álatt bizto§itja
az alegysegek harcképességének helyreáütisát, ezen keresinil a harcíeladat végrehajrá-
sára való készenléüket.

A harcképesség helyreálütásának lehetóségeiq módjait és rendjét -, általában véve -
ugyanazok a tényezők hatírozzák meg, mint mindeo fegyveres tcvékenységet. Ilyeoek
az ellenség tevékenysége, a saját helyzet, töpfe. a.lkalm;zása kOvetkeziéúo kiáakult
vegyi-sugírhelyzet, a terep, az idójánás. Ide sorolhatjuk a kiilönbózó idótényezóket is.

A TLC.S idószakában egyes légvédelmi rakétaosztáyok rövidebb-hosszabb ideig
elveszthetik iarcképességüket, v4gy megsemmisüInek, megbomlik r lérak, ezred egysé:
ges harcrendje, túzrendszere. Ennek megfelelóen ntíhoJtíhipu egy adon katonai szirve-
zet, ha veszte§égei nem haladják meg a 300/o-ot, a vezcté§ feltételei megmaradnek, ry'rzlr-

&!re ,nriködőAlper, 
ha a veszteségeinek arínya 30-600/o között van, legalibb egy fó és egy

tartalék vezetési pontíól biztositott folyamatos vezetés, és az alapv;tó harcoió és hai;-
bttoskó alegységek megórizték harcképességüket, nűka:lésképtehn: ha a l-ezetési rend-
szer öneróből nem állítható helyre, vesztesége a 607o-ot megha,ladja, alapvetó anyagi é5
technikai eszközei megsemmisültek, ha a személyi áIlomány erkölcsi:poütikai, harci
§zelleme ielentósen csökkent, körében pánik tórt ki.

Természetesen, működésképtelenné válhat a honi légvédelrni rakétaosztály, ha a
vesztesége az adott mutatókon belüI marad, de az alapvetó harcoló és harcbiztosió
alegységei, annak anyagitechnikai eszközei megsemmiiülneN.
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_Az élctkópesség tehát rr működóképesség alapvetó ícltétcle, ety tirtós á]Iapot,
lrmelynck lkkor is íinn kcll, hogy :illjon, bl konkrét llklimlzl'rsrrr nem kcrül sor. Eletkó-
pcsnck mnhlrjuk l lórak. e. (o. ocs.) hl<ltápjlit, hl még mcgvlo l kópcsség egycs elcmi,
rcndszcrci műkö<jókópcssógcinek hclyrclillíúsám, rrktivizilni tudjl a meplcvó kószlctcir.
bc tudjl vezctni a csapá5 h.rtilslit csökkcntó rcndszlbályoklt.

Az ellensóg csapísai követkczmónyeként kill:rkuIr körülmónyck lratározzík mc,t.
hogy milycn lchctósí,g van l harckópcssí3 a megbonrort hlrcrend és i tüzérczrcd hcly-
rcillitás:ira.

.r\ műkildókópcsség (hrrrcké,pcsség) 1rclyreállirirst, ilicrvc l hclyrc|rllirirs lehctósigc
jclcntósen megnövekcc]lrct lzl'ritrl, hl a csrpíst me.qelózó idószlrkban végrchajdlsra
kcrültek, azok a ícladatok, mclyck az ellcnség behatísl'Lt csökkentik. E!t,Lűl tl htllilutl-
llllli,t (helyi háboruk trpasztlhtei is ezt tánrasztj;ik. .'l), 

'r0 
,/ t:K )Ii,Lli( r,óllrlihl] d nlLü

l,íztnl,í rtnltzdbi|,nkdt, intlztrulí:tkrt Jiytllk.lllillt i, lli l a aaptil kiittthezníl4th !lr,i-a ui. .t nih;J,iIip,tt-*t ll,hn-illfuui.
Az élctkópcsség íenntirtását célző rutdrabtilylk ktjz! tartazik:
|. Ezrel, uzttily (arzt!íl|$alnn) badnípjinah ll:ly:!.v, tiLpítlll Ennek érdekóben .r

mkétaosztályok, osztályok hadtápiii az álláskörlctektó[ 2-j km-re, az o5ztálycsoporté
i-) km-re, cllátó százed 5-7 km-re telcpülnek e korábban kijclölr, múszakilry elókészi-
tett kölletekbe, melyek rendelkeznck az ellátás feltételeivel az adott helyróI. Körletben
hadtáp telepitésc, ellátó részlegcnként, az anylgi készletek any4gnemenként kerülnek
csoportositásre. Ezáltal csókken annak a valószínűsége, hogy egy,egy aoy.gíajra vagy
elljtó részleg tcllcscn mcgsemmisüljön.

Z. Anytgi LÁ::lrt&, a kúlönbözó szállitó és egyéb hadtáptcchnika megóvlisa céljából
a terep, domborzat védókipcsségének kihasznliJása, a szükséges műszaki munkík eivég-
zésc, (óvóárkok, óvóhelyek, fedezékek kiépitése.)

3. Rejtlli, áháú:i feháttotr végtebajtua, mesterségcs és természetes cszközökkel.
4. Az állonány és ttchnifu ellátása mcgíelelő mennyiségú és minósógű védő- és

mentesítóeszközökkcl.
5. Szenéll,re szóló lrtelítls ltexzLn ezll T öp{e, csapá;e esetén ezredhadtápot a H-pont-

rói, rlcgységek hadtápját azok vezetési ponrjíról híradó- vagy jclzóeszközökkel ért;silik,
6. JáruánJlúhlmi, eglsalgiily i-ti.tzttstigi ncee!őzli Íutlszabúj,oh futd li,d. a. vizellilás, 

^tírolt és szállított élelmiszerek, a konyhák állapotának, valamint ételkószitésének
egé§zségügyi kövctelmények szerinti végrehajtása.

7. A nikülíkipstg (hdrchlps!! bllrcillít,i.ltl, a kövctkezmények fclszámolirsl
indokoiltá és szüksógessé teszik, olyan erők és eszközök lótrehozását, kijclölésót,
mclyek:rkár hagyományos, v4gy Tópíe.-ek által okozott kövctkezményck íelszámolásá-
birn azonnal részt rur]nak vcnni. Az cllátószízed, ESH eróiból szállitó gépjírművck,
egószsógügyi crók és cszközök kcólnck kijclölésre, az ezred mcntóosztagábt. A hadtáp-
níl az ciicnség ílt:rl vógrehajton csrpások kövctkczmónycinck felszírmollisára mcntócso-
portok kerüInck létrclrozásrl, alrol l személyi állomány összcszokott és fclkószitett kell,
hogy lcgycn.

8. Vlúlb?zrlt?tt liirldrhbtíl ti;ltáií LiLttlt"it. hadtirp rószére tartllék (életmcntó) körle-
tck kijelöIésc, bcrcndezésc.

. _. 
Ámig a fó tclepüIési körletet n hadtápok mir békcidőszakbm műszakilag kiópitik,

rrrldig a tartalék körletck csak részbcn lesznck kiépítcttck, illcwc cgyáltalán nem lesznek
kiépitve. Azok műszaki kiépitését, bcrendczését a szüksóges ménékben és követelmé-
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nyck szerint annak cl[ogLilásx után kcll vógrehajtlni, Ez egyben azt is jelenti, hogy az
ilyen körüIményck közön clíoghlr kör]ctck, ncm biztt;sítanlk mcglelcló vódclmcr.r
szcmólyi íllomirnynak, szálliró ós szlktcchnikának légicsapásokkal szemben, könnyeb-
bcn scbczhctók és l csapirsok kiivctkcztóbcn nagyobb vcsztcsigck is kclcrkczlrctnck.

.l\ lcgutóbbi hlrcliszati gyakorlirsrlkon, a h.rdtápok l kijclöIr kórlctbc történó bcúr
kczés utín. íeciczékbc hclyczrók,r tcchnikit, anyagi készlctckct, végrchajrottl'rk l rcjtósr
és lilcízást, mcgszcrvczték az /irzésr ós vóclclmct, mlj<l cgy cliikószitó csoport hozzliii-
toll 1tlrtxlók körlct lciclcritósólrcz, clrikószitóséhcz, cllátó részlcjck hclyónck kijclölcsó-
lrez, Íty körletválrirs csctén szcrvezctlcbben, gyorsLrbblrn íoghlhlrják a hatltápok a tlrta,
lék ködelcl, kevcscbb műszlrki munkár kelletr végczni,

9, Tdr!.lkh ln.,|rlgi kií2ldll nr?laAítú,v, kiaanis,l:

A íolytmatos. elllitís érdckében l h. lérak. e. ós elárendelt alegységei (osztályok,
osztirlycsoport, TUSZ, rechn, o.) az állandó harckészültség időszrkíban elóírt szintű
mozgó, anyagi eszközkószlerekkci, azon kivül egyes anyegokból (üza., élm., ruh., eü,i.,

ry,) változó, dc jelentós mennyiségú biztosítísi, kiképzósi készletckkel is rendelkeznek.
Ezen kiképzési készletek nagysígínek fúggvényében hozható létrc, ezred, alegysóg
szintű anyegi tartalék, melyet az adott trgozatban, illervc más tagozatban is íelhruznál-
ható csep;isok alk;Jmával. Ezck a tartelékok (5 napi eitátiulroz szúkséges anyag, mente-
sító kószlet, H-ok 2 napi hide.e, 2 napi viz mennyisége), a harc hadtápbiztosítása meg-
tervezése idószakíban kenilnek megalakításr4 mellyel a csapást kövctóen bexvatkozhat-
oak,

A Gráni1,88 gyakorht idószakáig az az ely és módszer volt érvéoyben, hogy az

ale.gységek ruházati mentesító készletekkel (r1-10O íó eilát,ísálroz) rcndelkeztek az ello.
szd, ezred szintű tartalékot ahkitolt meg, amely egy lroni lérak osztály ellátásfioz volt
elég egy légi hadmúvelctben (r ja. hajtóanyag, 5 ja_ élm, ag.,200 renr1 ruházati anyag).

A lógi hadművelct idótartama 2-7 oap, ezért célszerúnek lácszik, egy ) napos ellá-
táshoz szükséges anyagi készlet megdakitása, mindenhol a fenntartási készlet terhére, és

ezt különbiiző objektumokban, kör]etekben telepiteni. Ez lényeges azért is, a vesztesé-
gek vonatkozásában a laktanyábao visszamaradt anyagi készletck lesznek több veszé-
lyeztetósnek kitéve.

Gránit-88 gyakorlaton az 
' 

napi ellátáshoz szükséges anylgi készletek mcgalakí-
tjsrl, konrénerczésre és telepítésre kcrültek: Ezen készletek legcélszerűbb telepítésének
terülerei: (TAS /tüzelóillások/, H-ok /védett/, védett objektumok /fedezékek/, hry.
települési kódeq TÜsZ, To tclepülési körlete, rakéta széttelepítési ködet /RSZK/).

Az 
' 

n.Pi ellátáshoz szüksi5es anyagi kószletek mennyisógc lehct ezred összesen-
ben:

.- be: 1,0-1,2 ja. 21-2' Lo,
- go: 1.2-1,5 j3. 4l-r2 to.
- élm, tart.: 

' 
j^. 17 to,

- rubázat: 300 rend íehlrncmú,
300 rcnd felsőruházlt,
150 pír lábbeli.

A széttelepítési körletekbeo, hriborus múködési helyeken, az anyagi készletek rész-
ben stacionálisan (íOldre telepítve), részben mobilizáltan fuk.-k, ufó,-k, klg, gjmú.-vck)
kerűlnek tárolásra, lehetóleg konténerezctt á.llapotban.
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A r;apások hatásínlrk csökkcntésc, vrllmint.t h:rLItírpok működóképessógc hcly-
rcl'rllitisához szükségcs idó róvidítóse érc]ckóbcn, lhpvctii kiivctelrnónykénr jelenrkczik.

l llktanyai készlcrck szóttclepítósc vcszólyczrctcrtsi,gi i<lítszlkb;rn. Ezen gontloht meg,

vall>sítirsánlk több lklldilya is lelmcrülr, igy ti)bbck ki)zijrt: il gépjírmú üztm]nyJll
vonltkozísibln l rcndclkczésrc illit tírolótór (hajlékony tllrtálv, üz.l. tö, gk.-k) claTle,
lensagc miltl az cIvárásoknlk cslk minim;ilislrn lclel mct. A konténcrck rhcsony
szlimq lz lnylgok mcnnyisór:i ós minósógi mcgóvltslit csltk rószbcrr biztositjik. Gond.r
tclcpitctI rnylrgi készlcrck ijrzés-vóL]clmúnek mcgszcnczósc. Sljilros kérdéskónt mcrijl
lil az anylgi készlctck szállitirsl, lmi lz lrryq;ok cgyszcri íclcmclósével nenr oldillrt<'l

mcg, l szüksi3cs szirllítókaplcitís hiánylr vógctt. Ezórt járható úrnlk tckintheró lz, lrogy
vcszúIye:ltetettsé3i idószakb.rn mcg kell kezdcni a kiszirllirást (tiibb forduló) a tartllék
áLlomásc,kbl, háborus működési hclyekrc, A népg,rzdasrigbóI bevonuló szállitó gépjár
műveket beérkezés sorrcntljóbcn, szállitási feia<]atok vógrchljtásitr;r kell áIlitlni,

Több n.rpig tlrtó hxrctevékcnysó8, vagy ilíHKSZ buz,tmosebb ideig való fcnnt.rr-

tása esetén r kismagasságú íeldcrítés nijvclésére és rcjtcn rár.liólokíciós mczó létrehozá,
üi kitelepüló erók ellá*isa, különösen mclcg étcl vonatkozásában, csak nagyon nehe-

zcn valósitható meg,
A védett harcálláspontok, lótesirmények vonatkoaisíban szlkvélemény szerint

Töpíe. csapás esetén j-4 napi elzárkózást biztositanak annlk védelmi, biztonsági
bereodezései. Ezért e vonarkozjisban növeloi szüksóges :r jóvóben a betirolt, hideg éle-

Iem, víz mennyiségét az elzárkózís idejónck megfelelóen.

l0, Órzi:l,éthhn ,ítgontab ncgsztrtezist. A települési körletben a védelmet körkörö-
sen kell megszervezni. Közvetlen őzés-védclmet l figycló- és órhelyek kijelölésével,
valamint járórözéssel kell megoldani. Fel kcll késziteni az á,llomínyt a 

"diverzáns 
csrpl-

tok" ellcni harcra.
A harcképtelenné ví ás, működésképtclcooé válás nagymértékben függ anól, hogy

a c§ilpás az ale8ységeket milyen tcvékenysé8i helyzctben érte. A ícot felsorolt rendsza-
bályok, amelyekct a készenléti, veszélyeztctenségi idószakban kellett vógrehajtani,
milyen rninóségben kerültek bevezetésrc, hogyan valósultak meg.

C:a Pás o h Lü l, c t k eun ! n1 e he k t't lwi n o Lí s,t, ba rc l í p esé g be j ú ! l ít álá mk fe l,t ia ta i :

A légi ellenség hagyomínyos és tömegpusztitó íegyvcrekkel mért csapísl követ-
kezményeinck felszímolá,s;lnál és az ehhez kapcsolódóan harcképesség (működőképes-
ség) helyreállításánál, több egym/rssal összeíülgó tényezót kéll figyelembe venni. A fel-
számolás, helyreállítás ícladatai az alíbbiakb;rn jelcntkcznek,

a) Azonnali védelmi rendszlbályok bevezetése, így többek között i jármúvek, épk-
mények hermetizálása, ezek védóképességóock kihasználáse, egyéni védóeszközök fcl-
vétele, használata, mú.-i,sugárfi:lderítés végzósc.

b) A íelszámolásra kijelölt erók, eszközók róvid jdőn bclül helyszinrc iráoyitása
(mentór:soport, mcntőo§ztlg).

c) A csapirs következmónyci íelszámolislrnak áltelírnos rcndszabály.ri:

- htp.-vczctós hclyrcállitlisa,
- cs.rpisok körlcrcinck ícIdcritúsc.

- elszenvedctt vcszteségek íelméróse,
- hadtáp kivonása - áttelepitése,
- f.lentési munkiik megkczdóse, gyógyító-kiüritő rendszlbílyok végrchajtísa,
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- személyi állomány ós hadtliptechnikai cszközök, szíiliróiárművck, vlllmint
lrnyagi kószlctek men|csirésc,

- közlckedési, jímtútvonalirk lrelyrclillírásr,

- tuzck oltisa,
- sérüIt tcchnik;ri, szirllit<jcszközók jtvírása, helyrcilliriis.r,

- clkülönító, korlítozó, jííványügyi intózkcclésck,

d) Alcgysi3ck szcnrólyi állrlmlrnnyel, lni,lgi-tcchnikai cszkózókkcl való lcltölrésc.

A lcktakbíll kitűnik, hogy lr cslplisok fclszímoláslibln llnlk renrJszlbirlyli v(,.grc-

hljtísában a lradtípszolgirl.rt több teriilctcn órintcrt, s egybcn önjililtn is vétre kcll h,rj-

tlni, lmcnnyiben ó mlga klpjl a csapást.

Ezck ur:'in nézzük meg rószletcibcn mit is jclcntcnck rz cgyes rendszabílyoknlk a

végrehajtása, milyen módszerekct xlkílmazhlln.k.

H.t,l t.i p t, :, t!: ll l1 r,,i l l it,i.Lt

A csapások követkcztében megbontott vezetési ós Iriradórendszer hclyreállítísinak
kicmelt jelcntósége van, éppen ezórt arra kell törckedni, lrogy az cllítószázad, -aJegysig

lrrdtápok vezetése, a leheió legrövidebb idó alatt az ezred fó-harcálláspont|áról (HVP)
valósuljon meg. Amikor az aeg, hadtápok vczctése ncm valósítható mg a fó H-ról
(HVP,ról), akkor a taltalék H-rót (THVP,ról) kcll czt megvaiósitxni.

A sérült vezetési és lrírrendszer helyrcíllitásinak íontos fcltótele lehet, l laftlllk
r.ílióaltenúh, illewc komplett r;idió-rádiórelé állomások gyors tclepitése, Ezeket a

híradó tartalékokat még lr harctevékenység idószakában eló kell késziteni,

lntézkedni kell az alegységhldtápok ós az cllitószízad fcló, az anyagi készletck fel-

töltósére, velük vrló mcnóverezésre, szállítási feladatok koordiniilására, jelentések mód-
járl és a tóple. elleoi védelem rendjérc.

Áz ezredhadtáp törzsének képesnek kcll lcnni meglevó információk birtokában,
csapás csctén értékelni a kialakult hclyzetct, veszteséget íelmérni, ennck friggvényóbcn

intézkedni r következmónyek íelszámolására, a hadtáp erókkcl, eszközökkcl tórténő
manóver végrehajtásáre.

,Ak,qlúgeh szené|i álknánrya[ dryagi,teclnikai azki;zijAfu ! ualó felnhlsc :

Áltdában egy-két kötelók mindaddig hercol, mig cl nem veszti Irarcképességét
(múködóképességét), s ezt kóverően kivonásre, majd feltöltésre ós veszteságpótlásra

kerúl, hogy rövid összckovácsolás után újból harcbavcthctó lcgyen,

Személyi feltöltés történhct:
- harcképtelenné vált lérak. o, htp. §zemélyi íllomány átcsoponosításával.,

- kiképzó bázison kikópzctt tartdékos irllománnyal,

- ellátószízedhoz, alegységhacltíphoz közvetlenül bchívott tartalókillománnyd.
A htp. személyi állomíny fcltöltésénck, kicgészítésének valószínű lcggyakoribb ós

lcgcélszcrúbb módja lesz, amikor a csapás kövctkcztébcn lnyagi klt,-ck, tcchnikai eszkö-
zök megscmmisülnek, harcképtclcn rakétaosztály ha,dtltp ttttgndntJt rLn!l)i ilhu,itt.td
kerül elosztírsrt a harcképcs, <1e szcmélyi íIlomiroyban vesztcségct szenvcrlen alcgysi,.q-

hadtápok fcltöltésérc. Az íllományt credeti bcosztásának mcgíelclócn cólszerú elosz-

tani, illcwe egy rószér célszerú az ezred ello, szd.-ba bcvonni,
Á hadtip személyi állomány ícltóltósén ek lt,itih ntjlrere lchct, a taralék kiképzó

bázisról tönénó vczénylós (beosztís). A tartalék kiképzó bízisok már rcndszerint
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NíHKSZ idószakíban behívás útjárr íeltöltésrc kcniInck ós itt szlkkiképzést folytrtnak.

Így az alegység hrldtirpokhoz beosztott állomliny mir m.,ghatiíozott felkósziiltsi,ggcl,

g]i,korlaiiis*"retekkc:l keniLez dcgységhcz, rlcly e h.rdrirpbiztosiliisi felldltok crcdmó-

nyes vé6rchajtását elóscgíti,' 
r\ izemélyi állomány pótllisl történhet lltl/(,iri- L:fubíil *ii:hll)!ljl llullllant 1llo-

mánnyli Ebbén lz csetbcn azok kcrúlnek belrivirsrr. rkik l kltonlri szolgítlxlok llliltt x

mcgl'elclő szakkiképzést megklprák, szakismcrctekcr clsajáritottrik,

A csapást szcnvedett lógvédclmi rakétaosztályok lnyllqi,tcclrnikli cszkij7ijkkcl valí)

íeltöltésénik alapvetó módszere u errc a célrlt korlibban lótrclrozott () ndpi cllátis,

mentesitó klt. stb.) tart.lék felhrsználása.

Anyagi-technikai eszkózökkel való íeltöltést (komptex) hajthar végrc lz cll:ítószí-

zad sajiri Éészleteiból, illetve a kijelölt eLlátóintézetcktól ,terítójratok közbeiktetásával.

Elsósorban azokat az osztályokat kell feltölteni, mclyck tovíbbn is eredeti irllásuk-

ban hajtják végre harcfeladan:kirt. A manóvert végrehajtó légvédclmi rakétlosztílyokat

az új tüzelöállisban célszcrű feltölreni.
Amennyiben a következó tömeges légicsapás visszaveróséhez szükséges rxkétával

az osztílyok nem reodelkeznek, akkor a fcltöltés lehetséges:

- lérak. osztályok közötti manóverckkel,

- a TÜsz (To) készletéból,

- elöljáró htp. pk. engedélyével mozgó rakéta tartalékból,

Szenlji álknáry trcbl ikai egkazah, wíllítójárntít,el, u amit an.lagi Élszlttrh net*lí-
l8e

Tömegpusztító fegyverek alkalmazása esetén igen jelentós fehdat hárul az ezred

vegyivédelmi alegységére, (szakaszára), & ocm szervczetszerű vegyivédelmi rajokra és. a

hűápalegységekre, i szállító gépjárművek, tcchnika, vallmint lnyryi eszkózök további

hasznáIhatósága feltételeinek megteremté§e érdekében, mely az alábbi meglratirrozott

tevékenységeket íoglalja magíban:

- műszeres sugárelleoórzést,

- technik4 szeméIyi állomány, ruhízat sugirr vegyi menresítésót, fertódenitését,

- élelmiszerek mentesítését.

Csapás esetén az adott harcreodi elem ezonnal, vagy bizonyos idó utjrn veszti el

harcképességét. Ezért rendkivüli jelentőséggel bir mindcnckelótt a személyi állomány

megóúsa érdekében a vírható rakéta-lromcsapások bekövctkezéséról v:rló idóbcni
riasztás. A honi lérak. osztályok §zeméIyi állomínyának csak egy részc lár el közvetlcn

h3ícíeladatot, r személyi állomliny n4gyobb része éppen a váltásos tevékenysigból adó-

dóan íedezékben, óvóhelyen, éietvédelmi kórletben trrtózkodik, [nnól kcclvczóbb a

he\yzer az ezred, osztálycsoport H-jrin, az itc levó állomány része a koLlcktiv vódelcm

eszkózein ólmenóen el vln lirtvr oxigén-lÉgzőkószúlókkcl, különbózó sügárldllgmérő,
eszközökkel is.

Csapás után a következmÉnyck felszirmolisit a kil]lkult sugirrhclyzcrtól íü.rlgócn

lehet rnegkezdeni. Következményck fclszímolísirrl iz osztírlyplrllncsnokok irrrézked-

nek.
Ennek során végre kell h;rjtmi a szemé\,i állomány és l hlrci-rcchnikl részlcgcs

mentesitését, A telies mcntesitést az czrcd pk. intézkedósórc l hclyszíncn vrgy cric.r
célra kűlön kiielölt helyen kell vtgrelrrrjtani.
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A mcntc§ité§t vécrehljtják lz alegységek csxpitmenlcsitó cszkózijkkcl öncróbill
(szcmólyi vcgyivódclmi csomag, lvíK-67, lVíK 67CS) su.girmentcsító oltlel ícLhlsznli]li
sirv , illctvc az clöljárí által biztosirott szlrkllc5lys(,q irltll .rz álliskörlctbcn, illctvc ltz

litlii§körlclból való kivonirs után l mcntcsitó irtlomírson.
r\z alcgységhrrdtlipok mentcsitósc l fent lcírt,rk ehpján valósul mq1, iincróbóI

2-2,' óri elilt. A lrltltipllcgysi3ck cl vlnnlk litrvl rar.li<>lil.qili cllcnlírzó múszcrckkcl,
tehár l sugárellenórzés mcgolrlotr, rlc a vegyi t'clrlcríró kószülék lchctiisi,.r;ci mirtr (nerl
lrrromlrta műszcr) a vcgyi cIlcnórzós nchózkes, Célszcrűnck Iitszik li.i.itirpalcgysi,.qc clll'r
tásl lutomatir vcgyi t-eldcritó készülékckkel.

A külónbözó sugárszintú tcrülcrcken a lehetsóges rartózkod.:rsi idókct szabilyzlr,
tiink mcghntározzák. r\ Ilarcleladrt vógrehajtirsábln, ilIewc annik biztosításiban ó.inlctt
parancsnok nem h;rgylratje figyelmen kivül lz érkezó ligicélok súrűségúr, az csctlcgcs
bontás, állásváltoztltás rendkivül oagy idóigényességét sem, ezért ncm mued más
megolclis, mint a vílrásos tevókenység megszervczóse, eserenként a szcmélyi állomány
kivonása álláskörletekből, vagy óvóhelyre vonásával e megfeleló sugárszint cléréséig a

kvárás.
Szomán, kénmustlr, illewe'V" típusú mérgczó harcany4ggll végrchajtott cslpás

esetén számolni kell a techoikai eszkózök, a fegyverzet, a ruházat vegyimentcsitósével.
A vegyimentesítés végrehajtásának alapvető eszközei szintén a csapatmentesító

eszközök. r\ szervezetszelú mentesító alegységek megérkezéséig a csapatmentesitó csz,
közök alkalmezásával az érintett alegysóg kópes végrehajtrni a tecbnikai eszközók, e

íegyverzet, ruházat részleges mentesiré§ét, illetve .r teljes vegyimentesitést is kb. 60%-

bao elvégezlretik.

Ugyanakkor számoloi kell a fóá]láskörletból vivott harctevékenység során fcltétle-
nül az á]lískörlet légi mentesítésének végrehljtásával.

Kiizlckklti, járatinnnalah l:$ruillítti.tt, nű,rzaLi nlnl,iL 1!rz!Jt, íiuk alki.ful

A műszaki munk;ik közűl elsósorbao kell végrehajtani a ícdezékben, óvóhelyen,
H-on rekeclt állomány mcntósót. Ennek r tevékenységnck az élctmenréscn túl, pszichi-
kai és erkölcsi hatása is van. Á ícnti helyekcn olyan műszeki gópekcl, bcfcndezéscker
kell alkalmazni, ameilycl szablddá tehetó a be- és kijáratok, friss lcvcgó jutmthrtó 1

ícdczókbe. Végre kell hajtani a tiizck oltását, IokalizálásiLt (mcntó osztlg" tűzoltó rlg.)
majd a kilövóállisok tcrúIerét kell heiyreállitani, úgy, hogy lz inditóállvínyok íeltóltésc
biztositva legyen.

végczetül a harc szüoctcibcn kcll megoldloi, l közlekcdési és járatúwoalrkon
keletkezctt roogálódások helyrclllit'rsát, illerve az álcázást saját eróvel, cszközzel, a TOF
irányitása mellett.

A műszaki-helyreáLlitó munkirt alapvetóen az nlegységck szcmélyi íllomirnya, czrcd
mentóosztilgn v(3zi. Súlyos.rbb csctckbcn hclyrcíllító munklrl:rtokh cilszcrű bcvonni
az osztályok közclében tclepűlt polgiri lakosság, tcrülctvédclmi, polgári vódclmi crók,
épitóiplri vállalatok, tsz-ek eróit ós cszközcir.

Ez csctbcn t bevon;is fontos fcltétclc l fegyvcrcs tcstületekkel és polgári szcrlck
vonitkozásábirn a jó cgyünműködós killakítása. r\z együttműködós tcrvczósc, koordi,
náiíse :rz elöljáró f'eladata,

E!!, ii t n i iill.í t!rii l!,lt i :

- kóicsönös tájékoztatíu a vegyi-sugárhelyzctról,
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- §egltségnyújtás a polgári lakosság kiitelepítésébcn,
- kilzremúkódés a közlekcdós biztosicuában,
- közremúködós a tömegpusztitó cszközökkel mért csaplisok következményeinck

fclszámoiásában.

Kiemelt figyelmet érdemcl a töpfe.-k cs.rpásl követkczmónycinek fclszirmollis:r
sorírn szükségcs e8yütlműködés.

Tekintettcl arra, hogy a lérak. e. olttlmazási, tcvékcnységi kiirlctében míls öín.-i
[n,-i alegysíigek, egységtk is te-, ókcnykedlrctnck, :r csapirs l polgári lllkosságot is órhcti,
igy a követkczményck íelszámolírsában cgy sor f-egyveres és polgírri szcrv érintctt. Ezért
czekkel iörténó együttműködés mcgszervezésére nlgy figyclmet kell íordítlrni, ez míe.r
után vonjl l hadtápalegységeket, az egészsógügyi alcgysé8eket és cü. intézetek közötti
egyúttműkódé§ szükségességét.

Á lr.rdtripszolgálatnak, más szolgálati ágakkal, szervezetckkcl történó együttműkó,
dése is szükséges, gondolok elsósorban az egészségügyi és kiürító, mentóoszta8okrx,
mentesító állomásokra, vegyi- és sugárfelderítésre, romeltakadtó alegységekre íorga-
lomszabílyozásokra.

Mutési nanAáh, gógító:hiiití rerlsatbállok

A csapások következményeinek felszámolásában fontos kérdés r mentés, a8yó8yi
tó-kiüfitó rendszabályok betarrása és az ezekból adódó feladatok végrehajtása. Ezen
íeladatok mielóbbi megkezdése és szakszerű végrehajtása nagymértékben csökkentheti
a veszteségeket, illetve kedvezóen befolyásolja a személyi állomány sérülési lokának irla,
kulását.

A csapás körzetéból ki kell menteni a személyi állományt, megrongáJódott, de
még használható harci es egyéb technikát, a kijelölt körletekbe.

Az íllomíny mentese m4gában foglalja:
- a §érültek, betegek, sebesültek íelkutatását a technikai eszközókból (kabinok,

vontatók, szállitójárművek) fedezékból törtónó kimentósét, ósszegyűjtését, kiszáIliLisát
a csaPás területéról,

- ön- vagy elvrársi segélynyújtást,
- sérültck elókészitését cs beszjllillsát a ZSH-. ESH-re,
- első szak-, illctve orvosi segélyt,
- továbbszállitást a kijelölt gyógyitó intézetekbe,

A,csapások kóvetkeztében mindenek elótt a szabaclban tartózkodó szcmélyi áIlo-
mány (inditóállvány-kezelók, gépkocsivezetók, rakótaelókészítók stb.) kónnyú,'súlyos
esetleg halálos sérüléseket szenverlhetnek.

Á sérültek 8yors felkutatása, összegyűjtése az elsóscgélynyújuis végrchajtása érde-
kében, lr kiképzett sebesültvivó párok bevonásra kerülnek.

Törnegpusztító fegyverek alkalmazást cs€tén meg kell szervezni i mentóst és kiüri-
tést, bal:terológiai szeonyezós esetén az elkülönítést (karantónt). Sajátos feladatként
jclentkezik a rakétahaitóany48-sérültek és -mérgezcttck cllár.isa.

Áz ellenség pusztító csapásai periodikus jellcgéból, változó erósségéból és a pusz-
titó eszközök alkalmazott fajtíilitól függóen a sérülésck, scbesültek tömegcsen, gócsze-
rűen jelc,ntkcznek. Megnó a kombinált sérültek száma, ami különósen az alegység szin-
ten nehe-zíti az ellátást. Trauma €és, trruma sugár, trauma égés sugár. A

i8



sé.üllek igcn sokfólék ós a fegyverck pusztitó hrtásinrk növckcJcsivcl e sérülósck

clöntíl tóÜtsi6c súlyos lesz. A tisztl,rtomsi,rülrek ós l kombinjlt sórüLtck ]i-28'li,,a §ür-

tós scbészcti ellitást igénycl.

A vclyiiegyvcrcktoL senltck 6(]0b-:l súlyos sórült lcsz. Ezck l,'-2 órin belül szrk-

orvosi clliiásri'szorulnlk részlcgcs mentcsités utín, rzonnll ki kcil úritcni_

^tomfcgyvcítól 
sórüllek ré§rórc - tömcgcs scrült ir.rmlis _mr:Ilctt 

- J-íl rjrán bcliil

ÉEos-t (éle;;entó clsó orvosi scgélyr), 6- Ú ölin bclül É[ (ilcrmcnr,i eLsó) sz:rkor,

uori :;r.gi\ r, l]-24 ór:in bclül I: sz.rkosirorr sz:tkorvosi sc6clyt kcll nyújtlni,

r\ honi lérak. e.-nél vírrható egészsógiigyi vesztcsi,lck:

oszt:ilyok Vezetósipontoki(H-ok)

Atomfegyver elkelmlzást esetén: 70-80 íó 100-120 fó

H,gyoÁányo, cslpás esetén: |r,2o ft 1C- 40 íó

A séóltek szállítása az erre a célre elókészitett, berendezett gépkocsikon, illewe az

ezrer] sebesüItszirllitó járműveivel, gépkocsijaival történik,

Tómegsérülósi gócok íclszímolásához a rak. osztályok eü, állománya ós rnylge

clógtelen, eiért az ez"red segélyhelyet kell telcpíteni, illewe eü, mcgerősítés kérése szük-

séges az elöljárótól,

A súlyos, glors orvosi beavatkozást igényló esetekben a.sérültek elszállításáre,

illewe orvosbrigiá hclyszínre szíIlításához célszerű a csapatrcpülóktől erre r célra elóké_

szített és rendelkczésie bocsátott helikopterek igénybevétele,

Az orvosbrigád EEOS-t nyújt, mrsrészt végrehritj,l i sérüItek osztjlyozását és me8,

hlrározza r ki;eÜlt kOrhizlkÉr 
'8yó8},intózeteibc 

sz,illitisínrk r rcndjét,

Az egeszségügyi kiürités és elláris l csrpásr szenvedett rJegségcknél ekkor vezct

ered-Ényie, ha-eláie meg van szeruczve, a izrkszcmélyzet íel v:rn kisziwe feladatrik

ellátására, rendelkezésrc Íoak a sérültek ellátásához szüksógcs egészségügyi anygok és

a kiüriréslrez szúkséges gépjárművek, seb.vivó gépjárművck.

A kózegészségűgyi és járványügyi biztosításnak a szcmélyi állomány egészsegének

megőrzésére] -"gi.áiiterei., a iert6zó becegségek keletkczésénck és elterjedésének

megelőzésére és azok lelszámolisára kcü irányuloi.

Mivel a honi lérak. e. barcrendie n3gy területcn felszik. a polgiri lekosággal vaIó

kapcsol.tnak folyamatosnak kell lenni, kiemelten kell kczclni ezcker a kérdósekct,

Konkrét rendszrbályokat kell foganatosítani:

- l személyi és kollcktiv higiérrc ren<lszabílyaira,

- meg kcll szervczni ós fenn kell tartani az egészségügyi fclügycletet,

- folyamatosln kcll végezni a fertótlenítést,

- a izcmélyi állomány részére a szükséges védóoltIisokat bc kelt ldni,

- folyamatásan kell végezni telcpúló§i körletck, tartelék rillískörlerek, vízlclóhe-

lyck, élclmiszcrck egészs(3ügyi ellenórzését,

- suglirhatást csökkentó készítményck kiosztásr, felhasznílísa,

- réizt kell venni az egé§zségü8yi szolgá,latnak a jírványgócok feldedtésében, szük-

ség esctén az elkülönitésben.



Az egészségügyi szolgálatnak együtt kell múködni egészségügyi raktárek, kórhá-
zak, gyogyintézetekkel, az alábbi kérdesekben:

- -"árható eü. vcszteség megadása, eü. ellátási igény jelentkczésc,

- séniltek áramlisának várharó üteme, kiürítés módja,
- .!.órházak lehetóségei, befogadóképesség, ellátási lehetóségek megadása.

Shi:lt barci ér bdr]rlip EdAkcb iLrli eízk|iztjh b yr&illirásd

A llooi lógvédeImi rakétalzred harctevékenysége badtápbiztoskásának dóntó ftlté-
tele a hadtíp technikai eszközök megfelelő állapota, a sérült, v4gy hibás technike gyors
javitása.

A honi lérak. e. hadtíp technikájának a technikai biztosítása szerves részét képezi
az általáiros technikai biztosításoak.

A i)adtáp technikai biztositás céIj4 hogy biztosíton legyen állandó" lradraíogható
állapotb.n tartásuk, valamint a sénilt - üzemképtelennó vált - eszközök gyors helyreálli
tjsa.

Á liarctevékenység megszewezése idószakában a h. lérak- e. pk, htp. h, parancsi-
ban intézkedik a hadtíp technikai eszközök javitása terülctón:

- a htp. techoikai eszközök elókészítésére a várható feladat fuggvényébcn,
- a személyi |tIlomány feladatára, a sérült technikai eszközók összegyűjtése, javí-

risa, leaJása vonatkozásában"
- megrdja a javító kötelékek települési helyét,
- l:észled<épzésrc, javítóanyagok, alkatrészek, részegységek és fódarabok vonatko,

zásában,

- harc elókészítése során az üzemképtelen tecboikai eszközök javitására.

- htp. menctoszlopok technikai biztosilisára.
Á Íeszitctt ha.ctcvékeny§ég, a tömeges légicsapások szá,mának nóvekedése kóvet-

keztében a hadt-áp technikai eszközök javítási igényei megnónek, s ezen belül is megnó
a aagy,lalitist igényló és nem javitható eszkózók száma.

A harctevékenység egy napjárr az ezrednél 
'-7clo-os 

harci és természetes elhaszná-
lóJ.isbói eredó hadráp tethnikei cszköz meghibísodíssrl szjmolharuok.

A harci és hadtáp szaktechnikai javitís4 helyreállíuísa a sérülés fokítól fflggóen
végrehajüató:

- kezeló á,llománnyal, a javitő és tartalék készletek felhasználásával,
- ezred javítóbrigád (műhely) helyszíni küasználásáva.l,
- a- MN javítóbázisok speciális brigádjai ós tarta]ékainak felhasználásával a helyszi,

nen, v48y a bázison.
A meghibásodás sérülés helyén a javítás fődarab v4gy a.lkatrészcserés módszerrel

történik, 1-2 órán belül nem javíüató az alegység körletében, az ezred, osztáIy javító-
múhely iqénybevételével. Az egy-két órán nrli kis|avításg valamint közóp- és n4gyjavi-
ti.t igénlló száütó- és hadtóp szaktechnikai eszközóket át kell adni a seregtest, illetve a
központhadtáp javítóbázisainak javitásra vagy cserére. Á sérült gépjármúvek, technikai
eszközók leadása a vezetójév€l együtt történik.

Á jlvítási munkák gyors végrehajrásáüoz célszerú igenybe vcnni az alegységtek
közelében rdáiható, kellóen berendczett és felszerelt állami gazdaságok, termelószövet-
kezetek 3épjavító műhelyeit, valamint egyes gépjírmőjavití szervizeket.
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Á hadtáp technikai eszközök íolyamatoa javítása érdekében szoros együttmúkö-
dést kell kialakitani a hadtáp és a technikai szolgálat között, Ezáltal biztosítható, hogy
ezrednél nem javítható hadtáp technikai eszközók a sérűIt gépjármű-gyűjtóhelyre szer-
vezetteo kerüljenek szálütísra.

Összefoglalva megállapitható, hogy az alegységek harcképességenek (működóké,
pességének) alakulása és az adott idópontbani állapota szoros kapcsolatban van a csapá-
sok kóvetkezméyneinek íelszámolásával. Á csapások következményeinek felszámolása
minóségi kiharissal yan az ezred harcrendjének a helyreáütására is. A harctevékenység
elsó napjaiban (a TLCS-ok idószakában) a hadtápbiztosítási feladatok jelentós részét a
honi lérak, e. képes a saját eróivel, eszközeivel megoldani. Á hadtápbiztositás folyamatá-
ban a harctwékenység harmadik napjától (szúkéges az elöljáró beavatkozása) Így töb-
bek között:

- a lérak. és rakéta hqtóanyag biztosításában, szálütásában,
- tömegpu§zfulási gócok egeszségúgyi kóvetkezményeinek felszámolásában,
- osztály szinten az elsó orvosi segély biztosításában,
- bakterológiai csapás esetén a karantén és járvánlvédelrni rendszabályok megva-

lósításábao,

- kózép- és nagyjavítások átvételében,
utak, hidak, vasúti vonal helyreáütísábao, a legi szállítás lehetóségeioek megteremt6é-
ben.

Ervényesíteni kell a hadtrápná is azt az elvet, hogy az erókifejtés! a fó feladatot,
valamint a csapást szenvedett osztáJyok, alegységek harc- es múkódóképességéoek hely-
reáürására, biztosítására kell forditani.

A vedelmi rendszabályok következetes végrehajrás4 csapások következrnényeinek
felszámolása" a hadtíp működőképessé tételéhez csak a feltételeket biztosítjá*.

A múkódóképeség gyakorlati mutatói a hadtápvezetés felkészültségétól, az átlo-
mány kiképzettségétól és a jelentkez6 feladatok komplex módon történó, gyors végre-
hajtásától ffigg.

A fentiek birtokában felgyorsuthat a hadtápszolgílat múködóképességének, meg-
bomlott eütási, vezetési rendszerének a harchelyzeüez igazodó helyreálítása.

A várható légi eüenség által mért csapás kóvetkezményeinek felszámolásánál a had-
t-ip lehetóségeivel a hadtáp lehetóségeivel a teljesség igénye nélkul foglalkoztam, ki-
emelten azokka-l, amelyek úpikusna_k, v4gy 1egvalószínúbb annak bekövetkezése.

Áz emütett kérdések alkalmasak arra, hogy problóma íelvetésén tulmenóen,
néhány kóvetkeztetést levonhassunk a vátható körülményekre és a tennivalókra vonat-
kozőan, igy:

- a légi ellenség áltd mért csapások a működőképtelenné válás leghiló9bözóbb
eseteit produkálják.

Ezckben az esetekben más és más sajátosságai lesznek a harcképesség helyreíllítása,
a hadtápobiztositás lehetóségeinek.

- hiányos és állandóan változó lesz, vagy esetenként kérésscl, v4gy egyáltalán nem
érkezik információ a rakétroszt-ályok, osztálycsoport hadtápjának helyzetéról és lehetó-
ségeiról,

- az ellenség légi és foldi ismételt csapásai következtében újabb veszteségek kelet-
keznek,

4l



- továbbá, ho.gy a vírltllnul iclentkczó, bonyolult szlkfclrd,rrok:rt csrk rcndkívül

Osszcharrgolt e, jat'ii,inyiton tcvé(cnysóggcl tudjik mcgoldlni u rlátcndeLt hrdtápok,
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