
séggé,meggyőzódésem szerint ninc§ messze az idó, amikor a védelemgaz-
daságtannak újra átfogóan meg kell vizsgálni a politika-hadsereg és gaz-
daság viszonyrendszerét,
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A megyei területvédelmi cs<:potok
háborús tevékenységének hodtópbiztosítóso

S. Naga Józseí ezfed,es

A hátor§zág íegyveres jellegú védelmének alapegységei a Tleguei te-
íüLefuédelmi ezred,elc, zá.szlóaljak (tovó,bbiakban: területuéd,elmi egasé-
9ek), Háborús tevékenységüket elsősorban a megye területén oldják ieg.

. Rendeltetésük a megye területén alkalmazátt ellenséges légideszan'-
tok_ feldetító-diverziós csoportok megsemmisítésében, a Óapást szenve-
dett fontosabb katonai objektumok, a megyei vezetési pontok menté-
sében. mentesítésében, egészségügyi ellátásában való részvétel, a fő ka-
tonai gépkocsiutak átvezetó szakaszai és azok mútárgyainak helyreállí-
tásában Való részvétel, tűzszeféSz és vegyi sugármentesités, a kijelölt ka-
tonai objektumok közlekedési utak mútárgyainak őrzése, a csapást szen_
vedett megyeszékhely é§ a nagyobb városok lakosságának mentésében,
menlesítésében való részvétel, a katonai terüIeti sugárfigyeló és jelző-
Iendszer múködtetése.

Átlományukban területvédelmi század,, őtzász7óalj (órszázad), műsza-ki százacl, vegyivédelmi század, egész§égüEyi század, vaiamint sugárhely-
zet értékelő és tájékoztaió század tartozlk. A területvédelmi ezred és zász-
lóalj kőzött alapvetően az a kúlönbség, hogy az ezrednél őrzászlóalj, a te-
rületvédelmi zászlóaljaknál pedig 1-2 őrszázad lehet.
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Ead,tápbi,ztosításuk szempontjából fontos még a fentieken kívül is-
merrni az ezred (zászlóalj) alegy§égei alka],mazásának kérdé§eit is. Ezt
vizzsgálva leszögezhető, hogy az ezred- (zászlóalj-) méretú alkalmazá§
nem jellemző, áltaiában az alegy§égek külön, vagy nem szervezetszerú
harcrendi elemeket aikotva (p1. mentóosztagban) kerülnek alkalmazásra.

A területvédelmi századok fegyveres íeladatok végrehajtására, p1.

légideszantok, diverziós-felderítő csoportok felszámolásában való részvé-
tel, katonai rendészeti feladatokra, illetve mentőosztagban kerülhetnek
elsősorban alkalmazásra, de más jellegú feladatot is kaphatnak.

Az őrzászl6a|j, illetve az őtszázadok állományának jelentős része a
kijelötrt katonai objelrtumok, műtárgyak, vezetési pontok őrzé§ét hajtja
végre, alegységenként tagolva, egy részük tartalékot képezhet váratlan
feladatok végrehajtására.

A múszaki, vegyivédelmi é§ az egészségügyi század alapvetően csa-
pások következményeinek felszámolásában, mentésben, mente§ítésben, ki-
üfítésben, egészségügyi ellátá§ban kerülhet alkalmazásra, azonos kár-
területen együttesen, vagy ré§zenként.

A §ugárhelyzet értékelő és tájékoztató század, a megye területén a
közigazgatási rend ielépítésének megfelelő tagozódásban, §zéttelepülve
oldja meg feladatait. A széttelepült alegységek (csoportok, rajok, részle-
gek) múködési heiyei általában állandó jellegűek.

Összegezve az alkalmazás főbb jellemzóit megállapíthatjuk, hogy az
ezred zömében szakalegységekból áli, amelyek önállóan vagy részenként
összevonva, egyes alegységek állandó jelleggel széttelepüve kerülnek al-
kalmazásra. Sajátos szerepe van az egész§égügyi századnak, amely a
végrehajtó alegységek részét képezi és nem kiszotgáló jellegű, hanem az
ezred alaprendeJ.tetés szerillti feladatainak megvalósításában vesz részt.

Mindezen tényezók az ezred (zász7óalj) hadtápbiztosítását alapvetően
meghatározzák, ezért azokat a haditápbiztosítás megszervezésekor, min-
den hely7etbell figyelembe kell ventri,

I.

ATERÜLETVEDELML EGYSÉG H ADT éiP ALEGY SEGEIN EK
RE N DELT ET E SE, ALLOM ÁNY A

Az egység alapfendeltetéséból eredő feiadatok végrehajtásához sziik-
séges anyagi-technikai e§zközök biztosítását, a személyi áliomány egész-
ségügyiellátásátahadtápal egységek valósitj ák meg.

A hadtápalegységek rendeltetése a háborús alkalmazáshoz, a személyi
állomány el]átá§ához, a technikai eszközök územeltetéséhez §züksége§
anyagi e§zközöknek meghatározott helyen és időben történő biztosítása,
a sérültek é§ a betegek ellátása, kiürítése a kijelölt egészségügyi intéze-
tekhez.

A megyei telületvédelmi egységek hadtápalegységei közel azonos
szervezetúek. A területvédelmi ezred és zászlóalj ellátandó állományának
nagy§ágrendjében számottevő különbség nincs, ezért a hadtápalegysé-
gek szervezete, kapacitása sem mutat nagyobb eltérést.
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Az alegy§égek kózül az őtzász|óalj és az egészségügyi század rendel-
kezik ellátóalegységge1, illetve egyes zászlóaljakná1, ahol több őrszázad
van rend§zeresítve, egy őtszázad állományában található ellátószakasz.

Ezr ed,szintű had,tdpaleg ység elc :

- ellátószakasz,
_ segélyhely.

Az ezIed. elló.tósru,kasz 1-2 szállitó rajból, 1-2 élelmezési ellátóraj_
ból, raktárakbót és vízellátó-rajból ái1. Szállító kapacitá§a 50-80 tonna
szilárd é§ 6-10 tonna folyékony szállítótér. Állományába 3-5 mozgó-
konyha is tartozik.

Feladata az alegységek személyi állományának köZvetlen ellátá§a,
az őrzászlóalj és az egészségügyi század vonatkozásában pedig azok ellá-
tóalegységein kere§Ztül történó ellátás.

A segétghely parancsnoka orvostiszt állományába felcser, egészség-
ügyi tiszthelyettes, és eü. katonák tartoznak, rendelkezik egy sebesült-
§zállító és egy tehergépjármúvel. Feladata az ezred személyi áltrományá-
nak egészségügyi ellátása, első orvosi segélv bizto§ítása, illetve a rá§zo-
rulók kórházba történő §zállítása_

Az ellátó szakasz a PK HTPH-nek, a Segélyhely az egészségügyi szol-
gálat főnökének Van közvetlenü1 alárendelve.

Az őrzliszlóalj elldtósz@kaszdnak állománya 8-15 fő, rendelkezik 4-6
db gépjárművel és 2 db mozgókonyháva1. Közvetlenü a zászlóaljparancs-
nokknak van alárendelve. Feladata az őrzász\íalj áuományának, széttele-
pült alegy§égeinek mindennemú anyaggai történó eliátása.

Az egészségügai szó,zad, ellőtóro,la a század és a kimentett állomány
ellátására hivatott. Áliományába ellátó raparanc§nok, szakács, mozgókony-
ha és 1_2 gépjármú tartozilr.

Az ezted alaprendeltetése szerinti feladatainak végrehajtására 1ét-
rehozásra kerüló nem szervezetszerű kötelékek (mentőosztagok) ellátá-
sára ö§§zetételüknek, á1lományuknak megfelelően a fenti hadtápalegysé-
gekbó1 kell létrehozni az el]átásukhoz szükséges állománvt.

II.

A ilADT ÁPBlzTosjT AS MEGSzEIlvEzEsE
A területvédelmi egységek hadtápbizto§ítá§a a hátországi katonai

szervezetek hadtápbiztosítási rendszerébe illeszkedve, annak általános tör-
vény§zerűségei szerint kerü'l végrehajtásra.

Ennek megfelelóen, mivel alaprendeltetésébőt eredó feladataikat a
megye területén, aiapvetően helyhez kötve látják e1, ellátá§uk a háborús
ellátási utalás tefve szerint, közvetlenül a kózponthadtáp raktáraibó1,
bázisaiból, illetve polgári Vállalatoktót történik. Mind az ellátás, mind
az egész§égügyi biztosítás rendszerében, az egység és a központhadtáp
kózvetlen kapcsolata érvényesül, közbeeső tagozatok nincsenek. Az anya_
gi biztosítá§ban a mozgó ké§zletek mellett jelentős tényezót képeznek a
laktanyákban vis§Zahagyott készletek, melyek felhasználásáva1 az ellá_
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tás önállósága iokozódik. A hadielhelyezési körletként kíjelölt polgári,
vagy katonai objektumok lehetővé teszik, hogy a hadtápalegységek el-
helyezése, múködése a háborrls feladatok Végrehajtása során állandó je1-
legú épületekben történjen.

Ebből eredően raktáraikban mód van arra, hogy a különböző anyag-
féleségekbó1 magasabb szintú készleteket i:.ozzar'ak létre. A kikülönített
kisalegységek ellátására igénybe lehet venni polgári vállalatok szolgálta-
tásait is.

A hátországi katonai szervezetek ellátásának fenti sajátos tényezői
a feladat végrehajtásához egyben kedvező feltételeket biztosítanak.

A hadtápbiztositá§ megszervezése a területvédelmi egységeknél is
a hadtápalegységek felkészítését, csoportosításuk kialakításátt, a s2á1-
1íási útvonalak kijelölését, a hadtápalegy§égek élet- és múködőképessé-
gének fenntartását és a hadtápvezetés feszes megszervezését foglalja ma-
gába. azonban az egyes rendszabályok az általánoshoz viszonyítva sajá-
tosan érvényesülnek.

A hadtdpalegaségek telkészítésén belül a személyi állománnyal, anya-
gi és technikai eszközökkel történő feltöltésre kell megfelelő figyelmet
fordítani, ugyanis a területvédelmi egységek hadtápállománya teljes mér-
tékben mozgósítás útján kerül megalakításra, így a személyi állomány
tartalékos hadkötelesekből, technikai eszközeik jelentós része pedig nép-
gazdasági eszközökból töltődik íe1. A személyi állomány feltöltésénél meg-
határozó szempont legyen, hogy az egyes vezető beosztásokban olyan sze-
mélyek kerüljenek, akik megfelelő felkészítésben vettek részt és jártas-
ságga1 rendelkeznek az ellátási feladatok szervezésében, vezeté§ében.

A technikai e§zközök felkészítésének az ad különös jelentőséget, hogy
nagyrészük népgazdaságból vonul be é§ igénybevételük eltér a katonai
igénybevétel sajátosságaitól, illetve a korábban zárolt technikai eszközök-
ben rejtett hibák lehetnek, amelyek a íolyamatos üzemeltetés során jön-
nek elő.

A hadtápállomány kiképzésében a szervezetszerű aiegységek felké-
szítése mellett koncentrálni kell a nem szervezetszerű hadrendi elemek
(p1. mentóosztagolr) ellátására létrehozott ideiglenes jellegú hadtápa}egy-
ségek felkészítéséfe. Ennek keretében a szakmai feladatra történó kikép-
zést kel1 előtérbe helyezni.

A hadtápvezetó á1lomány erőfeszítése arra irán],,uljon, hogy a kije-
lölt ellátóáIlomány a konkrét szakfeladatok és azok végrehajtásának rend-
jét, módszereit megismerje, begyakorolja, Ismerje meg továbbá az ellá-
tandó állomány ös§zetételét, feladatainak jeuegét, a szolgálati alárendelt-
ségi viszonyokat, a szakmai irányítás lendjét, útvonalat az ellátó bázi-
sokhoz és azt a kórletet, ahol a feladatot végre fogják hajtani.

A hadtúp csoportositds(lwrk kialakí,tősdnóL az ezted alegységeinek
alkalmazásából ke1l kiindutni. Az alegységek egy része - a sugárhelyzet
értékelő és tájékoztató század,, az őrzászlóalj alegységeinek jelentős ré-
sze - különböző állandó jetlegú objektumokban teljesít szolgálatot, el-
látásuk is ezen objektumok bázisán történik, illetve ahol ez nem oldható
ír'eg, az ijrzász7óalj ellátószakaszával kell azt biztosítani.

A terüietvédelmi század, műszaki, Vegyivédelmi sZázad, egészségügyi
század alkalmazá§a áttalában objektumon kívül, a hadielhelyezé§i kör-



letből elvonulva, mentőosztag állományában, vagy légideszant diverziós
felderitő csoport megsemmisítésére létrehozott csoportosítá§ban történik.
E csoportosítások ellátására az ellátandók létszámának megfelelő ellátó-
rajokat kell létrehozni az ezred ellátószakasz állományábó1, melynek pa-
rancsnoka tiszthelyette§ legyen, beosztva 2-4 szakács és szükség szerint
má§ kiszolgáló személyek, maximum 6-8 fó.

Biztosítani kell az ellátórajhoz 1-2 tehergépkocsit, viízszállító gépko-
csit, 1-2 üza, szállító gépkocsit, 1-2 mozgókonyhát. Ezen gépjárművek
vezetőit be kel1 vonni az ellátó-kiszolgáló feladatok végrehajtásába_

Az euátóraj telepíté§e a mentőosztag körletébe olyan központi helyen
töfténjen, ahonnan biztosítható - mind a mentésben, mind a meniesités-
ben résztvevők e]látása.

Fontos szempont még a telepítésnél, hogy a mentőosztag parancsno-
kának vezetési pontjához közel legyen, hogy a parancsok, jelentések to-
vábbítása közvetlen kapcsolat formájában történhessen.

Az egészségügyi biztosítási feladatokra a §egélyhely parancsnokot,
egy eü. tiszthelyettest, egy eü. katonát és egy sebesültszáuító gépkocsit
célszerú kijelölni.

Amennyiben a mentésre, vagy más íeladatra kijelölt erők alkalma-
zása az e|helyezési körlet közelében történü, nem szük§ége§ ellátóerők
kikülönítése, az ellátást az objektumból kell végrehajtani.

Diverziós - felderítő csoport, vagy légideszant felszámolásában ré§zt-
vevő kisebb erők ellátá§át hidegélelemmel, vagy objektumból történő ki-
szállítással kell megoldani.

Az egységraktárakat a hadielhe]yezési körletben állandó jellegú épü-
letben kell eihelyezui, azok kimozdítása a különbözó csoportosítások el-
1átása végett nem célszerú, A raktárak telepítéséné1 a gépjármúVek for-
galmával sámol,}i ke1l, biztosítani kell a körforgalom 1ehe;tőségét.

A hadtápbiztosítás megszervezésének egyik fontos eleme a szdllítősi
útuonalalc ki,jelöLése. A területvédelmi egységeknél a parancsnok jelöli
ki a hadtápfőnök (PK HTPH) javaslatára a ltöuetkező Diszonljlatokro,:

- a hadielhelyezési kör]ot éS központhadtáp ellátóbázisai között.
Ez számszerint annyi útvonalat je}ent, ahány központi raktár (vagy más
katonai §zervezet) szercpel az utalás tervében;

- a hadielhelyezési körlet és a romlandó élelmiszereket biztosító
vállalatok között;

- a hadielhelyezési körlet és a kijelö}t katonai, vagy polgári kórhá-
zak közőtti

- Végül a hadielhelyezési körlet és a kikülönített alegységek alka1_
mazási körlete között.

A szállítási útvonalak kijelölésénél kerülni ke1l a fő, vagy kisegítő
katonai gépkocsíutakat, amennyiben azokon át kell hajtani, csak kisebb
gépkocsi csoportokban és a felállított forgalomszobályozó órs parancsno-
kának engedélyével lehet§éges. Ha ezen útvonalak igénybevétele nélkü-
lözhetelen, szolgálati úton kel1 arra engedélyt kérni

A hadtápalegységek élet- és múködőképességének megórzését a hát-
országvédelmi csapatokra elóírt általános rendszabályok szerint kell meg-
szervezni és biztosítani.
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I.
ANY AGl BIZTOSIT ÁS

A teriiletvédelmi egységek anyagi szükségletelt az ababbi, téngezők
hatdrozzők naeg :

- az egység részére megszabott háborús tevékenység jellege, az al-
egységek alkalmazásának sajátos feladatai;

- a hadielhelyezési kórlet és az alkalmazási körletek közötti tá-
volságok;

- az ellenség légitevékenysége, az alkalínazásra kerülő légideszan-
tok, diverziós-felderítő csoportok száína, az alkalmazott pu§ztító eszkö-
zök jellege;

- a megye területén keletkezett rombolások §úrű§ége, jellege, a
mentési-mentesítési szükségletek alakuláSa ;

- az ellátóbázisoktól való távolság ;

- az egység állománya, a technikai eszközök típusai, állapotuk, va-
lamint a különböző hadinormák kiszabatai;

- végül az évszak, időjárási és terepvi§zonyok.

A területvédelmi egységek ellátásának forrá§ai alapvetően a központ-
hadtáp kijelölt bázisai, raktárai, illetve polgári vállalatok. Kiegészító el-
látá§i forrásként jöhetnek számításba - elsősorban a laktanyában, bete-
lepülő egységek részére - a laktanyába visszahagyott anyagi ké§zletek.
Ez utóbbiaknak a jelentősége napjainkban egyre fokozódik.

A központhadtáp ellátóbázisait a szakanyagszerint illetékes HM szol-
gálatíőnökségek jelólik ki. Az ellátóbázisok kijelöléséné1 a területi elv
a meghatározó, azaz a csapatok háborús működési helyéhez legközelebb
esó központi, vagy területi raktár, polgári vállalat (húsipar, sütőipar §tb.)
kerü kijelölésre.

Ez egyszerú§íti az ellátás rendszerét, s a lehetőségek függvényében
rövidíti a §záuítás útvonalait is. A területvédelmi egységek hadtápszervei
és az ellátást végző raktárak pararrc§nokságai közöit közve,tlen kapc§o-
lat van, közbeesó §zervek, tagozatok nincsenek, az anyagok az ellátóbázis_
tól közvetlenü1 a felhasználó egység hadtápjához kerülnek.

A ter,ületvédelmi egységeknél a mindenkor érvényben levó HKSZ
intézkedés szet:inli mozgó aíLaagi késztetek megalakítása és fenntartása
képezi az ellátás aiapját, Ezek kiszabatai hajtóanyagból 1,5 javadalma-
zá§, élelmi§zerekből 5 javadalmazás íőzhető és 3 javadalmazás kenyér,
ruházati anyagokból a megíeleiő 0,16-os cserekészletek, egészségügyi anya-
gokbó1 pedig 30 napi készlet,

A végrehajtott gyakor]atok tapasztalatai szerint az egy§ég alkalma-
zá§ának 10 napos időszakában hajtóanyagbóI mintegy 0,7-1, élelmisze-
rekből 10 javadaLmazás fogyással számolunk, egyéb anyagokból szükség-
1et szerint.

A készletek felhasználásában általános követelmény, hogy azok a
mozgókészlet kiszabatainak 800/6 alá nem csökkenhetnek, Ez csak úgy
érhető el, ha megfeleló mérvú kiegészító készleteket hozunk létre. ]ilelrni-
szerekből célszerú az első vételezés alkalmával 5-10 napi készletet fel-
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vételezni. Ezt a háborús norma alapján szerkesztett étlap szerint kell
sámvetni, illetve megtakarítani. Hajtóanyagból a rendelkezésre álló tároló
eszközök befogadó képességének megfelelően kel1 a tartalék, vagy kiegé-
szítő készletet létrehozni

Kihasználva az állandó jellegű objektumokban történő elhelyezés 1e-
hetóségeit törekedni kell a rendelkezésre álló tárolótér miné1 teljesebb
feltöltésére. Ez kettós előnnyel jár, Fokozza egyfészt az egység ellátásának
biztonságát, önállóságát, másrészt tehermentesíti az ellátóbázisokat, a
súrú vételezésektől.

Azon területvédelmi egy§égek, melyek laktanyában kerülnek elhe-
Iyezésre, az ott visszahagyott készletekkel gazdálkodjanak - az erre vo-
natkozó központi előírások figyelembevételével - törekedve a 10-15
napi szükséglet folyamatos fenntartására.

A készletek szintentartása mellett a vételezéseket 5-10 napos deká-
donként ke1l végrehajtani a meghatározott intervallumban az illetékes
raktárparancsnokságokka1 történő egyeztetés szerint, A romlandó élel-
miszerek vételezését - a hútókapacitás fii€gvényében 2-3 naponként
eszközöljék.

Az alegységek éLehnezési ellőtúsa az anyagi biztosítás egyik alapvető
ága. Naponként két alkatommal meleg étkezés bizto§ítására kell töreked-
ni. Az élelmezési ellátási egységméretben kell megszervezni, Az utalyá-
nyozást és a fózést, ellátórajonként kell végrehajtani. Olyan idószakok-
ban, amikor az egység á1lományának egésze, vagy nagyobb része a hadi-
elhelyezés objektumában tartózkodik, célszerű a főzést é§ kiszoigálást
központilag végezni. Azon alegységnél, amelyik önálló elhelyezésben van
(pl. egy távolabb eső iskola, vagy más épületben) célszerú a Saját euátó-
raja útján történó ellátás biztosítása, A laktanya- (objektum-) őrségek
ellátását elsősorban utalással, ha ez nem 1ehetséges, az őtzász7óalj e|lát6-
szakasza útján ke1l végrehajtani úgy, hogy a főtt étkezéseket hótároló-
edényekben kell részükre kiszállitanl. Ahol ez sem megoldható, hideg élel-
met, illetve készéte1 konzerveket keü kiadlni. Az utóbbihoz biztosítani kell
a meiegítés íeltételeit is.

A sugárhelyzet értékeiő és tájékoztató száZad részlegei, csoportjai a
megye területén, egymástól nagyobb távolságra működnek.

Célszerú ezen kisalegységek ellátását vendéglátóipari üzemegysé-
gek útján, szerződéskötés mellett, térítés ellenében megoldani, együttmú-
ködésben a polgári védelem állományába tartozó hasonló rendeltetésú
kisalegységek ellátását szervező megyei tórzsparancsnokság ellátó köze-
geivel.

Az ezr:ed állományából létrehozott mentőosztag eilátását, amennyiben
az eltávolodik az elhelyezési körlettől, a nem §zervezetszerú ellátóerők-
ből, eszközökból létiehozott ellátóraj útján ke1l végrehajtani úgy, hogy
egy napi fózhető élelmezési kész]ettel ke1l ellátni, § naponia kel1 uánszá[í-
tani részére a következő napi szükségletet, vagy az ellátóraj vételezi fe1
naponta az egység raktárából azt. Hason]óan ke11 megoldani a diverziós-
íelderítő csoportok, vagy légideszant íelszámolására létrehozott csoporto-
sítás ellátását is, figyelembe véVe ez esetben, az akcióban résztvevő szá-
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razföldi seregtest, BM, munkásőr alegységek ellátószerveivel történó
együttműködé§ 1ehetőségét.

Az alegységek hqjtóanaaggql tö?ténő euótdsdt központilag az ellátó_
szakasz útján kell végrehajtani. Az ellátásnak, íeltóltésnek tóbb Változata
lehetséges. Az egység üzemanyagraktár körletében feltöltó pontot ke11
telepíteni, s a gépjármúvek nagyobb részét itt keil feltölteni. A más ob-
jektumban települt alegységek, illetve a mentóosztagban, vagy más cso-
portosításban alkalmazott alegységek gépjárműállományának feltöltésére
mozgó üzemanyagfeltöltő csoportot kel1 létrehozni, az üza. töltógépjár-
múvek illetve tehergépjármúre málházott hordózott üzemanyag felhasz-
nálásával. Egyidőben több mozgó ieltöltőcsoport hozható létre abban az
esetben, ha aZ alegységek több irányban kerülnek alkalmazásra.

A tűzbiztonság rendszabályainak betartá§ára megfelelő figyelmet ke1l
forditani.

Fiird,etést és Jehérneműcserét a be|yzet és a feladat függvényében
rendszeresen végre kell hajtani. A laktanyában elhelyezett egységek für_
detését a laktanya fürdójében, vagy a hadielhelyezés körletéül kiutalt
más objektumban, vagy különböző vállalatok, gazdaságok, üzemek für-
dőiben, illetve városi fürdókben keil megszervezni.

A ruházati anyagok e§etenkénti cseréjét az egységraktárban, az al-
egység-szolgálatvezetők hajtsák végre. A mo§atást, vegytisztítá§t aZ utalt-
sági tervben meghatározott területi üzemben kell végrehajani.

AZ anyagi biztosítás sikere oz ellótós és a szóllitós ö§§zhangját felté-
telezi, a kettó egyútte§en járul hozzá a háborús feladatok sikeres végre-
hajtásához. Az ellátássa1 kapcsolatos szállításokat a területvédelmi egység
parancsnokának hadtáphelyettese szetyezi. Az egységek szervezetüktől
íüggően 50-80 tonna szállítókapacitással rendelkezbek. Ez a kapacitás
lehetővé teszi 20-40 tonna anyag egyidejú szállitását, azaz a területvé-
de]rmi egységek eiláitási szállításailak szükségletét fedezi. A szállításokat
koordináltan, a kapc§olt szállítá§ok módszerével kel1 megoldani valameny-
nyi anyagnemre Vonatkozóan, a hadtáphelyettes hatá§körében.

A területvédelmi egységek valamennyi anyagszükségletüket saját
szállítóeszközeikke] véte]ezik. Az egységek alkalmazása során, a kihelye-
zett alegységek ellátása szintén vételezéssel történik, esetenként az ezred-
hadtáp a fó feladatot megoldó csoportosítás részére kiszállíthat. A szállí-
tási móclok kiválasztásában a hadtáphelyettes dönt.

Iv.

EGESZSÉGÜ GY l BIZTOSÍT ÁS
A területvédelmi egységek egészségügyi biztosítását a személyi ál1o-

mány harcképességének fenntartása, egészségének megóvása, a sérültek
és betegek időbeni ellátása, gyógykezelése, kórházba történő szállítása, a
csapatokhoz való gyorsabb visszatérése, valaminít a beteg§ég megelózése
és elterjedésének megakadályozása céIjábó1 kell megszervezni.

Az alegységenként keletkezett sérülteket és betegeket a sérüés he-
lyén elsősegélyben kel1 részesíteni, rnajd az alegységek szállítóeszközei-
vel, az állandó jellegú létesítményekben települt ezred (zászlóalj) §egély-



helyre kell szállítani, ahol részükre első orvosi ellátást kell biztositani. A
15 napon belü gyógyulókat a segélyhelyen kell gyógykezelrri.

A szakorvosi ellátásra szoruló sérülteket és betegeket a kijelölt kato-
nai é spolgári kórházakban a segélyhely sebesütszállító, továbbá az álta-
lános rendeltetésű szállító gépjármúvekkel kell elszállítani.

Az alegységek alkalmazásának körletéb€n nagy figyelmet kell for-
tani a higiénés és járván},védelrni rendszabályok betartására. Az eeész-
ségügyi szolgálat rendszeresen hajtsa végre az élelmezés, elhelyezés, víz_
ellátás, fürdetés, az elhunytak temetésének egészségügyi ellenőrzésél, az
élelmiszerek és a víz vizsgálatát, fordítson gondot a személyi á1lomány
fertőzéssel §zembeni állóképességének íenntartására, vegyen részt a fer-
tőző betegséggócok lokalizálásában, felszámolá§ában.

A területvédelmi egységeknél az egészségügyi biztosítás funkciói sa-
játosan jelentkeznek más katonai szervezetekhez vi§zonftva. Az ezí:ed-
(zászlóalj-) segélyhely az egység §zemélyi állományának egészségügyi
bizto§ítáSát 1átja el,( mint a kiszolgáló alegységek egyike, s a végrehajtó
alegységek ré§zét képező egészségi€yi század pedig az egység alapren-
deltetéséből eredó mentési feladatok egészségügyi szolgálatra háruló funk-
cióit tölti be. Az egészségügyi század, tehát nem az ezred érdekében mű-
ködik, hanem a csapást szenvedett objektum állományának egészségügyi
ellátását van hivatva végezni.

Az egészségügui, szőzad, alkalmazősának néhana kérd,ése
Az egészségügyi századok segélyhelyből és kiürítő szakaszokból á11_

nak.
A segéLghetg parancsnoka orvostiszt. Állományába egész§égiigyi (fel-

csef) tiszthelyette§ek, tisztesek, katonák és ellátó személyzet, továbbá
§ebesültszállító és tehergépjármúvek tartoznak.

Feladatai: a sérült gócokból kimentett és hátraszállított sérütek át-
vétele, nyilvántartásba vétele és osztályozása; a mérgező harcanyagokkal,
radióaktiv anyagokkal és biológiai eszközökke1 szennyezett sérültek rész-
1eges mente§ítése; az elsósegélynyújtás, továbbá az elsó §zaksegély é§ az
elsó orvosi segélynyújtás végrehajtása; a sérültek kiürítésre való előke-,
sZítése.

A kiürátő szokasz parancsnoka tiszthelyettes, állományába egészség-
ügyi tesztesek és katonák (sebesültvivók), valamint sebesültszállító gép-
kocsik tartoznak.

F elad,ato,i: a mentőosztag állományába tartozó múszaki alegységek-
kel együttmúködve a sérültek kimentésében való ré§zvétel; a kimentett
§érültek ö§szegyújtése, elsősegély és első szaksegély nyújtása; a sérültek
gyűjtőhelyekről, segélyhelyre történő szállítása; a kórházi ellátásra szo-
ruló sérültek kórházba történő kiürítésének végrehajtása.

Az egészségügyi század erőivel é§ eszközeivel alkalmazása során se-
géiyhelyet telepít. A segé],yhely települési körletében osztályozó, kiürító
ré§zleget, kötözót, elkülönitót é§ gyógyszertárat telepít. Az o§ztályozó-ki-
ürító részlegen belül osztályozó pontot, osztályozó térséget, mentesítő-
helyet, átvevőosztályozót és kiürítőt keu berendezni, illetve múködtetni.

A segélyhel}T e szállított sériiltek és betegek elosztását az osztáIyozí
ponton hajtják végre. Azokat a sérütteket, akiknek bőrfelüete és ruhá-
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zata radoaktív mérgező harcanyagokkal, valamint biológiai e§zközökkel
szennyeződött, valamint a fettőző betegeket a mentesítőhelyre, az elsó
orvosi segélyre szorulókat a kötözőbe, a beavatkozás nélkü1 kiürithető-
ket a kifuítőbe irányitják.

Az átvevő-osztályozó részlegbe kerülő sérülteket osztályozzák, (te-
tanusz elleni savót, antibiotikumokat és antidotumokat adnak), megigazít_
ják a köté§eket és a síneket, kitöltik az el§ősegély 1apot.

Az első orvo§i segélynyújtás körébe tartozó beavatkozások siirgő§-
ségüket tekintve a halaszthatatlan beavatkozások c§oportjába, (a sérültek
életveszélyes állapotban vannak), és halasztható beavatkozások csoport_
jába sorolhatók,

A teljes körú orvosi segélynyújtás alkalmával mindkét c§oportba tar-
tozó beavatkozásokat elvégzik, tömeges sérültáramlás esetén csak a ha_
laszthatatlan beavatkozásokat végzik e1.

A segélyhelyekről a sérütteket a kijelölt katonai, vagy polgári kór-
házba ke]] szállítani.

Az egészségügyi század vezetését a századparancsnok végzi, az ezred.-
(zászlóalj-) parancsnok parancsa és az egészségügyi szolgálatfőnók szak-
ifányítása alapján. Fetadatainak végrehajtása során a századprancasnok
múködjön együtt a mentóosztag parancsnokával és a mentésben, men-
tesítésben résztvevó alegységek parancsnokaival.

v.
A HADT ÁP VEZETESE

A teriiletvédelmi egység alegy§égeinek hadtápbiztositásáért az egy-
ség parancsnoka felelős. A parancsnok a hadtápot hadtáphelyettesén ke-
resztül vezeti,

A hadtápbiztosítás megszervezésének alapja a parancsnok e]határozá-
sa és az elöljáró HÁPVP hadtáphelyettes intézkedése.

Az ezredhadtáp szakirányítását közvetlenül a HÁPVP hadtápo§Ztáty
vógzi, a megyei hadkiegészítő és területvédelmi parancsnokság hadtáp-
szolgálata nem képez külön vezetési lépcsőt.

A parancsnok és intézkedések a megyei parancsnokság rltján kerü1-
nek kiadásra, s az egységektől íelterjesztésre kerülő jelentéseket is cé1_
szerú a megyei parancsnokság útján küdeni. A megyei paranc§nokság
hadtápfónóke a megyei parancsnok segítője a vezetésben, feladatai €l-
sósorban a megyei parancsnokság állományának, illetve a megyei össze-
vont tartalék ellátásának szervezése. A területvédelmi egység hadtáphe-
lyettesével együttműködik és segítséget nyújt a hadtápbiztosítás szer-
vezésében, A HÁPVP hadtáposztály é§ tertiletvédelrni egység hadtápja
között összekötő kapcsot képezhet, s az infoíTnáció áramlását mind az
egység felé, mind a HÁPVP hadtápo§ztály feté biztosítja.

Az egységparancsnok hadtáphelyettese a hadielhelyezés objektumá-
nak elfoglalását követöen, teremtsen személyes kapcsolatot az e|látóbázi-
sok parancsnokaival, s egyeztesse velük az ellátás rendjét, ütemezését.
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A hadtápbizto§itás megszerv€zé§én belül a hadtáphelyettes az alkal-
mazás első időszakára (áItalában 10 nap, vagy a hadsereg elsó védelmi
hadműveletének időtartama) készítse el az anyagi szükségletek biztosítá-
sára vonatkozó számveté§ét.

A §zámveté§ alapján tervezze meg a szállítási fe]adatokat. Az ezred
(zászlóalj) hadtáphelyettes munkatérképet vezes§en, § a számvetéseket
munkaf üzetben készítse el.

Hadtáp összefoglaió jelentést öt naponként kell felterjeszteni az elöl-
járó intézkedésben megszabottak szerint.

Az elöijáró hadtáposztállyal a parancsnoki híradás rendszerén ke-
resztül kell kapcsolatot tartani. A megyei paranc§nokság hadtápfőnökét
naponta tájékoztatni kell az ellátás helyzetéről, a készletek szintjéról és
a megoldásra váró problémákró1 abból a célból, hogy az információ áram-
lás az elöljáró felé megbízhatóbb legyen. A megyei parancsnokságok a
híradás rendszerében gyorsan elérhetók és jó leheiőségeket bizto§ítanak
az operativ intézkedések megtételére.

Új hodtópbiztosítósi elvek oz ome.ikqi hodseregben

Dr . Csabai Gaörga dlezredes , a had,tud,omóngok kand,iiótusa

Az amerikai hadseregben a hadtápbiztosítás új elveit: az USA szö-
vetséges politikájára, az olyan hadászati elvekre, mint a ,,légi-f öldhadmú-
velet" és az ellenség második lépcsö elleni harc; valamint a helyi hábo-
rúk]]an az alacsony intenzitású fegyveres konfliktusokban meg§zerzett
tapasztalatokra; de főként az FM 100-5-ös szabál}zatban kifejezésre jut-
tatott hadmúveleti koncepció elveiret alapozva fogalmazták meg. A fen-
tiekból eredően - 

jelenlegi ismereteink szerint - aZ amerikai hadsereg
hadtápbizto§ításának új elvei a kőuetkezők:

1. a feladat;
2. a hadtáptöl az arcvonalig:
3. a megfelelóség;
4. a rugalmasság és mozgékonyság;
5. a gazdaságosság;
6. a hadtáp állandó informálkága;
7, a hadtáp egységes v€zetése;
8, és a hadtáp biztonsága.

Egy korábban megjelent írásomban2 csak felsoroltam az amerikai had-
§ereg hadtápbiztosításának elveit, most pedig azt céloztam meg, hogy a
kóvetkezókben ezeket az elveket kissé részletesebben vizsgáljam meg és
mutassam be az olvasóknak.

r A hadműveleti koncepció elvei a következók:
1. az e!őös§zponto§lás| 2. az eróknek az ellenség gyenge pontjai eüeni alkal-
mazá§a; 3. a íóerókifejtés meghatározá§a és fenntartá§a; 4. a döntés kierósza-
kolása; 5. a terep é§ id6iárás hatékony kiha§ználá§a; 6. az erók megóvása.

2 Lá§d csabai Györry: A iegyveres küzdelem hadtápbtztosításának elvei,
Hadtápbízto§íiá§, 1988. 3. szám.
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