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zett százid (üceg) scgélyhetyekre kiszíllitani. Az utóbbiakat cl kcll látni szúl<ségeS köt-
szerekkel, a sebesűltck és betegek kilrordására szolgáIó eszközökkcl, vizzel, hideg
évszakbln - mclcgcdókkel.

Olyln esctckbcn, amikor a sebesültckct és bctegeket e hlrrcmezóról nem lehet
kihordllni (kiszállitlni), részükrc közvctlcrrül a szízltd (üteg) alcgysi3einól ideiglencs
fedezékcket kell bcrendczni, a védclmi Iétcsitményrendszer íclhasználisávrl.

A sebcsültck é5 bctcgek harcmezóról való kihordásíhoz fel kell lrasználnilz összcs
rendelkczésre álló szcrvezctszerú és nem szcrvezetszcrú szüksé5lcszközökec. A sebesúl-
tcket és betegeket srját cgyéni ícgyvcrükkcl és gázálarcukkal kell a hirrcmezóról kihor
dani_

A sebesültek és betegek [elkutatása, gyijtése és kihordása meggyorsításának céliá-
ból a szcwezetszerú sebesűlwivókön kívül fel kell használni a nem szervezetszerűeket is,

a szízad- (üteg-) parrncsnok embereket is kijelölhet kiegészkóleg.

A fedezékekból, a szízad- (üteg-) segélyhelyekfól a sebesűlteket a zász\őal1, (osz,
tíly") segélyhelyekre, szúkség esetén pedig az egészségigyi ziszlóaljakhoz kell hátraszál-
lítani.

A zászlóalj védökörletben

V. Krillil ezredu, Sz. Agafonott a'mag
(Fordítás: a ,TiI Vooruannib Szil" a fo|óiat 1988/8. rzrnából)

A gépesitett-lövész zászlóalj védhet egy körletet az ezred elsó v, második lépcsójé-
ben, a biztosítisi övben v. az elóretolt álrlsban, av4gy visszü4gyható mint összíegyver-
nemi larblék is. A terep gyalogsrli harcjárművek v. páncélozott szállítójírművek,
megerósító harckocsik, Iégvédelrni és műszaki záróeszkózók áltdi mesteri felhasználásá-
nak következtében a zászlóalj képes rövid idó alatt szilárd védelmet szervezni és sikere-
sen visszaverni az e1.lenség tímadását. M4gától értetódóen ehhez n4gy mennyiségű
any4gi eszkózt kell felhaszoálni, amelyeknek idóbeni kiszáütása számtalao tényezót6l,
mindenekelótt az ellátószakaszból és a zíszlóalj segélyhelybóI (ZSH) áüó zászlóaljhad-
tip áIJrpotától és lehetóségeitóI fi)gg.

A zászlóaljparancsnok teljes felelósséggel tartozik az alárendelt alegységek hadtáp-
biztosítísíért, rmit az ő elhatírozásínak és az elöljáró parancsnok utasításainak alapján a
parancsnok hadtáphelyettesen kereszól kell megszervezni,

A harc folyamiin a parancsnok ellenórzi a készlctek felhasználását és intézkedik
azok utánpótlására, jclenti az elöljáró parancsnoknak az alegységek ellítottságát, a sebe-

sültek és betegek szímít, íelterjeszti a szükséges any4gieszközök kiutalására vqnatkozó
igényléseket. A zászlóalj hadrápbiztosítása magában íoglalja a hrdtáp felkészítésével,
vezelésével, tömegpusztitó eszközök elleni védelmével, valamint órzésével És védelmé-
vel, alcgységei elhelyezése é§ áttelepitése reodjének mcghatározásíval, az anyagi és
egészségügyi biztositással kapcsolatos rcndszabályok összcsségét.

A baháp ílkiftitálc L harcíeladat kézhezvételevel veszi kezdetét. Á felk&zítés során
az ellátó szakaszt és a, ZSHt fel lehet töltcni személyi állomínnyal, fegyverzettel, techni
kával és védóeszközökkel. A szállítóeszközökön levó any4gieszköz-késdeteket fel kell

l21



tölleni x metszlbort normiiki.q, A szcmólvi állománnyil ismcrterni kcll az értcsírósijele-
ket és a kczclószemólyzet szlinl:it. A lilsorolr rendszabilyok r:rrtalnl és rcrjcdclmc min,
dcn konkrét csctbcn iügg e zirszlólj l,ódclembc vlló átmcncténck köólmén),eitúl és ;r
mc,qoldrncló fi,lrchtoktól, a hadtipcriik ós cszközök mcglatótijl és tijllpotítól,. tcrcp
jcllegétól ós más rónt,ezóktijl,

,.\ /u,lt!i! dhihüi.k fclcljcn mc.g r hlrc clqr;ndoIirsinlk, t zirszlólrlj harcrcn<ljc felópi-
tóst,nck és biztositslr lr mcgoldudó tihrlltok credmónycs megoltllis:-rt a védclmi rcvú-
kcnysót rnce,*ivlislkor, mind a lrlrr:yominyos, mind az lromf-cgyver ellensét irlrlli alkal,
mlzísín:rk viszonyli között; ll iőerókiiejrósnck lr íófulld3tol végrchljtó alcgysigek érdc,
kóbcn történó ósszpontositisiit, a hadtáp folvamatos vczctósét és élctképcsségét. A
hadrápelcmckcr irltrlábao r ziszlóalj második lópcsó v. tart; ék mógön kell eilre\,ezni,
r\z üzemlnyegtöltő állomáson és e lószeríelvételezó helycn cgy-cgy területet kcll beren,
dczni, ami lehctiivé tcnné a rakodásnxk v. röbb technike egyidejű teltölrósénck rejtett
vógrehajrisát. Az é]clemellátó helyet lehetóIeg l vizforrás mellett kell elhelyezni olyen
hclycn, ahol elegendó rüzclót lehet beszerezni, a segélyhelyet petiig a sebesültck íramli-
sánek fcltótclezett irányába kell telepitcni.

Hogy a hadtápalegységckct idejében ki lehessen vonni az ellenség csapása alól,
rovábbii arra az esctrc, hír az betörne a védókórlet mélységébe, az ellátó szlk:rsz és a
ZSH részére tirtxlék elhelyezési körleteket kell kijelölni és azoklrt idó, eró és eszköz
mcgiótc csetén műszaki vonatkozísban be kell rendezni. Az elhelyezési helyek váltásá-
nak rendjót és idcjét a zászlóaljparancsnok utlsítisák mcgíelelóen a hadtáphelyettes
hatirozzl mcg. Ugyancsak ó jelcnti az ezredparancsnoknlk az ellátószakasz ós a ZSH új
körietbe való áttelcpitését.

A zilzltltlj aDagi bizt|)líl.iia magában foglelja az alegységek fetyverzet, tcchnika,
lószer, élelmiszer, ruházeti és más any4g-szükségleteinek kielégité§él. Me;ydósitása az
elöljáró plrancsnok terve szeíiíli központosítoftan tórténik a fclterjcsztett igónylések
nlapjáo. Az anyagi eszközök szállitására, r sebesúlrek és betegek hirtrrszáJlitásirl e z.isz-
lóalj íclhrsználja az ezred-ellitószázadok és az cllátó szakaszok, val;rmint az czred tüzér-
sóg áilísai közön kijelölt utín- és hátraszá]litási útjait, valamint a védókörlet határain
belül húzódó kóz- ós oszloputakat. A szállitást az eIlátó szd. és ez ellátó szrkr_sz kózórr
az czred, az ellátó szekasz és u alcgységek közölt pedry a zászlóalj szíllitóeszközcin vég,
zik.

A n*ltóLat ít a l,írelirt a plrancsnok (tözslóoök) utasításárr kcil a lószcríelvóte-
lező helyrc kiszállirlni és harc elórt a századoknáLl, a lövegeknóI és a szcmélyi állomány-
nál, a hlrcjárművckcn meglcleló mcnnyisóget felhalmozni.

r\ roham vjsszaverését kilveróen a zászlóaliparancsnok intézkedik l íclhsznált
rtkót/rk és lószerck megszebott normíkig törtéoó ícltöItósóre, a lószcrfclvétclczri hely
parancsnok pedi8 a szcívczctszcrű rechnikl ós szállítócszközók íclhasznílís;iv:rl mcg-
szcn,czi azok szállitását (kiosztirs:ir).

Az liznllyt1l\ ulí Lll,ít,il lt ziszlő,ij üzcmenyagrilltó áI]omásról törtónik, Ázt a
lrarc kezdctéig teljcscn fcl kc]l töltcni úzcmanyaggel. Ázonkivül a tcrcpviszonyoktól és a
mcgszebott [chdltoktól íüggóen rz alegysógcknél kicgószító tartályokben létre lehcr
hozni felcmelt üzemanyagkószletcket. A védclmi tevékenysóg íolylmín az utántöltésr a
hercrendekbcn kcll elvégezni tölrógépkocsik §egítségévcl, ba pedig ez ncm lelrctséges,
akkor a harcjármúvck közclítscnck iz utóbbirk települési hclyéhcz, Védelcmbcn az
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űzemanyag-fogytsztá§ áltilábxn jclcntaktclco, ezért az utántöItésl naponla csak egyszcr-
kécszer kcll megszervezni, lcglylkrrbban sötét idóben.

Az územanyagtöltó íllomirs kószletcinck utínpótlása úgy történik, hogy az clllitti-
század gépkocsijli közvcrlcn az ezrcd szirllitóeszközciból árszivanyúzzák (átrakiák) az

cllátó szak;rsz szirllitóeszközcibc.
E1,1ni:z*lLit,í.t. i!íelcgételt nlpont;l hiiromszor kell készítcni és kiszállílrni az

alegysógckhz. Hl e híromszori étkczóst nem lchcr megszervczni, akkor a aíszlóaljpa-
rancsnok intózkedésórc lr szcmélyi irllominyt naponla kétszcr kell mclcgétellel ellátni, ;r

norma ícnnmar;rdó részét pcdig biclq]élclem íormirjábrn kcil :r katonrik részére kiosz-
tani.. A melegétel készitését, kiszállitislit és kiosztásít a zászlólljparancsnok hadtiphe-
ly,ettese szcrvczi mcg rz érkeztctóállomis prrencsnok-elljtósz;rk.sz grzrJ:rs:igi rajparencs-
trokon keresztül. O r ziszlórljprrlncsnok utasításai szerint jár el, aki meghatározza,
hogy melyik ,iegység részórc mikorra kell az ételt elkésziteni és azt miképpen keü kiszál,
litani.

A kiszállitás módjait r konkrét harchelyzet hatírozza meg. Harc íolyamán a kony-
hákat a készótellel a század kiosztóhelyekre, majd tovább bótartó edényckbc a szakasz-
hoz kell áthelyezni. Szükség esetén a századoktól kíséróket kell kijelölni a konyhá,k íoga-
dására és kisérésére. A többi alegységekhez az étell ételhordó személyek v. gépkocsik
száJlítják ki, hermetikusan lezárt hótartóedényekben.

ZuzIódjnítl a viz kltermelését és tisztítását, a vizforrások berendezését és órzését a
zászlőalj erőí végzik, a megerósitésül kapott műszaki szolgirlat segítségével. A vizellátó
pontok, a viztriroló- és szrá]lítóeszkózök áüapotánrk, a viz minósegének és tisztitisának
ellenórzését a ZSH parancsnok szervezi meg. A vízellátó pontok körletében azon kívül
meg kcll szervezni az iűandó sugár-, vegyi és brkterológiai (biológiai) ellenórzóst.

A rubázali aryaggal l,aló elktás az alegységparancsnokok igénylései a.lapjín történik
a normíknak megfelelóen, valamint a készletek és a cserealap megszabott méreteinek
frgyelembevételéável. A szennyezett ruházatot a mentesítóhelyeken kell kicseróIni.

A személyi állomány ffirdetését az elöljáró parancsnok által megszabottaknak meg-
felelóen, általában hetente egyszer keII megszervezni, a fehérnedaű kötelezó csereje mel-
lett. Erre a célra tábori mosodát kell telepiteoi. Á személyi állomány fürdetesét akkor a
Iegcélszerűbb elvégezni, amikor a z,ászlórlj második lépcsóben v, urtrlékban helyezke-
dik eI, avagy a harctevékenység intenzitisa csökkcn.

Vídelunkn a zinlóalj qlrzJég\!i bizfuírását a katonák harcképessége megóvísánlk
és egészsége íokozásának a sebesültek és betegek idóbeni scgólyben való részesítésének
és az alakulathoz minél elóbbi visszatérésének céljíból kell megszervezni.

A gyógyító-kiürító rendszabrilyok magukban íoglalják a sebesűltek és betegek idó-
ben tórténó íelkutatását, elsósegélyben való részesitését, gyűjtését, kiszállítását (kihor
dását) r barcmezóről és hátraszállítását a zászlóalj segélyhelyle, orvos elótti (felcser)
segélyben való részesítését, valaminr további hátraszállitirslroz való elókészitesót.

A sebcsültck és betcgck élete mcgóvásínak, az egészség hclyreállitásának és az ala-
kulathoz való visszatérésének fó elő[eltétele - a meghatározott terje<,lelmú sqgélyben
idóben való ellítása.

A sebesúltek és betegek alegységektől való hánaszíllítását a segélybcly-parancsnok
szervezi meg. O irányitja a sebesültszállitó jármúvek munkáját is. Ha a harci alqgységek
jelentós tívolságra helyezkednek el a ZSHtól,;rkkor sebesültszíllító jírmú helyet kcll
létrehozni, amit a ZSH-hoz hasonlóan meg lehet erósíteni az ezred segélyhely eóivel és



eszközeivel. A sebesülteket és betegeket a harcmezóról e százrd sebesültszálütó jármű,
vekeo a ZSH-ra v, a sebesültszá]litó jármű íordulóhelyre kell hítraszállirani.

A hátmszillítás módja a lrarchclyzct viszonylitól íü§,8, általában azonban minden
sebesüItszálütó cszköz részére olyan menetvonalxt kell kjelöLni, lmcly több alegység
elhelyezésének közelében húzódik és azon haladva a gépkocsivezetó-egeszsógügi
katool összeszedi a sebesülteket és szükség csetén elsősegélybeo rószesiti azokat.

A hadtáp szolgálati ágaúh ktl)nikai biztosítlitt a hadtíp és a technikai kiszolgáIó
alegységek személyi állománye a speciáüs fódarabok és műszerek meghibásodáse esetén
pedig az elöljá.ró hadtápszcrvck .javítóalegységei szervezik rneg,

A tijne&Puszlíló fepu cA ellai údtkn, talanfut az iinés és uéchhn fela.data: meglkldi-
Iyozoi, v. ma-rimálisra csökkenteni az elleoség hadtápalegységek elleni támadást, Ez elér-
hetó a hadtápobjektumok tömegpusztitó fegl,verek elleni védclmével, légvédclmével,
órzésével és földi védelmével kapcsolatos rendszabályok foganatosításával. A tömeg-
pusztító íegyverck elleni védelmet a parancsnok saját elhatározása alapjáo szcrvezi meg.
A zászlóaljhadráp órzésére és földi védelmére fel kell használni mind a szervezetszerű,
mind a megerósító eróket. Meg keü állapítani a személyi á.llomány harcriadó vczényszó
elhangzása utáoi értesíté§ének és ténykedésének rendjét, ki kell jelölni a figyelóket, be
kell rendezni a védóállásokat, meg kell építeni az akrdályokat. A hadtáp légvédelrrrét, a
zászlíalj általáoos légvédelrni rendszeréo belül kell megszervezni,

Az elbellaz,lli AörhteÉ níszaAi buendezétél álta.lában az ellátó ,szakrsz és a ZSH sze-
mélyi állomány részére kell a fedezékeket (óvóárkokat) az ellenség valószínű megjelené-
sének útján, a futóárkokat megépíteni, majd a technika részére keü a fedezékeket meg-
építeni.

A lószerfelvételezó hely berendezésekor a lószer be- és kirakására (egyes esetekben
a Foldön való tátolására) egy 100-110 m-es területet a gépkocsik részére íedezékeket, a
meghibásodott technika javitására és a kilótt hüvelyck és a használt göngyölegek elhe-
Iyezésére szolgá.ló helyeket kell berendezni, Az élelemellátó helyen a személyi állomány
részére fedezékeket, az élelmiszert száütó gépkocsik és a konyhák részére szintón fede-
zékeket kell berendezni.

A Z§H-eo eIó kell késziteni a fedezékeket a sebcsültek segélyben való részesítésére
és azok korszerű fegyverek pusztító harása elleni védelmére; helyet (hideg idóben íűt,
hetőt) a hátraszallításn elókészitett sebesültek és betegek részérc; fedezékeket a sebe-
sültszállító járművek és az egészségügyi anyaggal megrakott pótkocsik részére. Azon
kivül az ezred scbesültszállitó v4gy a sebesültek és betegek hátra-rszállítására a]kalmassá
tett általános rendeltetésű járművek részére egy véden helyet. A segélyhcly részére
pedig tartálék területet kell kijelölni rna az esetre, ha a fó fedczék hasznavehctedenné
vá.lna.

Az üzemanyagtöltó gépkocsik parkolóhelyein a szemólyi állominy részétc fedezé-
keg az üzemany4g átszivattyúz/rsára területet, az ezrcd megerósitésére érkezó szíllítóesz-
közei részére pedig parkolóhelyet kell berendezni,

A bldtáp |!z!té!ít a, Parancsnok sajrit elhatározásl és hadtlptcchnikai helyetteseinek
ezt követó utasitásai alapján ví3zi. A hadtápbiztosítassal kapcsolatos utasitásokat teljes
teriedclmíében kell az ellátó szakaszparancsnokhoz, a, feIcserhez és a századparrncsnok-
hoz eljuttatni, az ókct érintó részben. Áz cmlített szolgáIati személyek pontosítják a fel-
adatot, értékelik a helyzetet, meghozzák elhatározásaikat és azokról rájékoztatják a vég-
rehajtókat.
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Védelemben a hadtápbiztosítás folyamatos és operatív ir.inyítlisára a zíszlő jpl,
rancsnok személyescn, vagy helycttcsein keresztül ellcnőrzi, mcgvlrnnlk-c az alcgysé-
geknél a lószcr, az üzemanyag és az egyéb anyagi eszközök, azok idóbcn történő kiszál,
litását a századokhoz, a szemólyi áJlomány élelmezésének mcgszcrvczósét, e saját és a
megcrósító hadtápbiztositó erők ós eszközók elhclyezését, íttclepítéséi továbbá állapo-
tát. A helyzet megváltozásakor pontosítje clhetározísit, szűkség esctén korrigílja azt ós

átadja az újabb utasításoket.
Ezck a gépesltett lővész zászIóIlj hadtápbiztosításín:rk saj:ltosságai védelmi harc

megvívásakor.
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