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A honvédelmi alapelvekkel, valamint a Magyar Köztársaság védelmi
koncepciój ával össáangban jelentősen megnőtt a területvédelem szere-
pe. A terülewédelemmel és a területvédelmi csapatok alkalmazásával
kapcsolatosan számos cik\ tanulmányjelent meg. Ezek tartalma kiterjed
valamennyi lényegi területre, vagyis a rendeltetésre, a feladatra, a szer-
vezetre, a diszlokációra, a felkészítáre, a béke - és háborús vezetá rend-
jére egyaránt.

Cikkemben a hagyományosnak nevezhetó területvédelem kérdése-
ivel, a területvédelmi ezredek anyagi-technikai biztosításával Kvánok
foglalkozni. Az mindenki előtt egyértelmű, hogy a terüetvédelmi ezre-
dek sikeres alkalmazása csak teljes méwú és folyamatos anyagi-technikai
biztosításukkal válik lehetővé. A haryományos területvédelem fogalma
alatt azt értjük, amely a megyék és a fóváros terúletén valósul meg, a

megyei (fővárosi) területvédelmi csapatok alkalmazásával.

A hagyományos terúletvédelmi csapatok (ezredek) fő feladatai, me-
lyek jelentós hatással bírnak az anyagi-technikai bizto§ítá§ meg§zerve,
zésére és végrehajúásáral

- részt vesznek az állami felső- és területi, valamint katonai felsőve-
zetés vezetési pontjai katonai védelrnében, mentésében és mentesítésé-
ben;

- fó feladatként v égzlk a megyék (főváros) területén meghatározott
objektumok őrzését-védelmét;

l y ágner Béla alezíedes,zMKA Hadtáp tanszék taíár§e8éd
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- részt vesznek az ellenség légideszantiai, terrori§ta- felderítő-diver-
ziós csoportjai felderítésében, az erejüktől függően a megsemmisítésük-
ben;

- részt vesznek a haditevékenységek és a hadigazdaság szempontjá-
ból fontos, rombolt közlekedési vonalak és rnűtárgyaik rögtönzött, vagy
ideiglenes helyreállításában;

- végzik a csapást szenvedett katonai objektumok mentését és men-
tesítését;

- részt vesznek a veszélyes üzemek, a települések, a lakosság á az
anyagi javak mentésében;

- készen állnak más, egyéb feladatok végrehajtására is, mint például:
a forgalomszabályozás, katonai rendészeti tevékenység stb.

A felsorolt feladatokat a hagyományos területvédelmi ezredek a
hadműveleti területen Kvül, korlátozás nélkül, folyarnatosan, a feladatok
függvényében végzik.

A hadműveleti területen kezdetben változtatás nélkül, továbbiak_
ban a Tábori Hadseregparancsnok elhatározása szerint tevékenykednek,
amely jelentheti a feladatok idóben és térbeni korl áíozását, illetve szü-
neteltetését, vagy új, - a védelmi hadművelet érdekében folytatott tevé-
kenységet.

Ezek a következők lehetnek: szárnyak, hézagok, egyes irányok lezá-
rása, megerósítése, műszaki, vegyivédelmi, egészségügyi feladatok vég-
rehajtása, műszaki zárak létesítése és más, az adott helyzetbenjelentkező
feladatok megoldása.

A területvédelmi ezred állománya egy-egy megye területéről kerül
bevonultatásra, amely békében nem, vagy csak keretállománnyal rendel-
kezik. Háborús feladatai végrehajtására csak rnozgósítás és összeková-
csolás után alkalmas. A mozgósítás feladatait "M" előkészító részleg ter_
vezi és szervezi meg.

60



Az elókészítő részleg főbb szakmai feladatai:

- alapvető vezetési funkciók folyamatos g5lakorlása, azezredmozgó-
sítása anyagi-technikai biztosítási (továbbiakban ATB- i) feltételeinek
megteremtése;

- kidolgozni és naprakészen tartani az ezred megalakítása anyagi-
technikai (AT-i) szűkségleteit, valamint ezek biztosítására vonatkozó
terveket, számvetéseket;

- pontosítani (ha a helpzínen nem biztosított az alyagi készletek
tárolása) az érintett központi raktárakkal együttmúködve az "M" utalvá-
nyon biztosított anyagok, technikai eslközök vételezésének a rendjét, a
vételezés pontos "M- idejét. (A mozgósítást előkészítő részleg ATB-hoz
szükséges anyagokat, technikai e§zközöket a helyszínen (megalakulási
helyen) kell tárolni!

- a technikai eszközök hadrafoghatóságának, az anyagok hadi hasz-
nálhatóságának előírt szintű, folyamatos fenntartása;

- részt venni a nem zetgazduágbóligénybevételre tervezett technikai
eszkózök kiválogatásában, helyettesítésük elbírálásában, az előítt tech-
nikai szemlék végrehajtásában.

A területvédelmi ezred anyagi-technikai szolgálatának felkészítését
és kiképzését alapve tően az ezredtertdeltetése, feladatai, szervezete, bé-
ke- és háborús vez€tés rendje, illetve az ebból fakadó ATB-i kérdések
megoldásának lehetőségei határozzák meg.

A tartalékos hadkötelesek képzése és összekovácsolása; továbbkép-
zése, álképzí-se, kiképzése, valamint a lebizto§ított parancsnoki állomány
felkészítése; a komplex felkészítés (továbbképzés és gyakorlat) kereté-
ben valósul meg.

A területvédelmi ezred feltöltését követően, általános katonai - és
szakkiképzési feladatok végrehajtásával el kell érni, hogy:

- minden AT-i beosztásba helyezett tartalékos megismerje saját szak-
feladatát, valamint
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- sajátítsa el a szaktechnikai eszközök mesteri kezelését, rendelte-
tésszerű használatát,

Mivel az ezred állománya zömmel tartalékosokból áll, ezért §zülsé-
ges a felkészültséget olyan szintre emelni, hory a tényleges megmérette-
tés idószakában képesek legyenek a gyorsan változó üszonyok között is
hatékonyan végrehajtani a szakfeladatokat.

Béke idószakban az AT-i törzsek és parancsnokok felkészítése a
hadműveleti-harcászati íe|készítési rendszer keretében folyik, a külön-
féle foglalkozási formák és a tematika célirányos megválasztásával; kü-
lönös tekintettel a mozgósítás, a harc- és alkalmazási tevékenységek ter-
vezésére, szeweásére, irányítására és az együttmúködési kérdésekre,
valamint a parancsnokságok (TV, TVKP, BKKP) összekovácsolására.

Anyagi - technikai bizto§ítás

A területvédelmi csapatok anyagltechnikai szolgálatai, (benne a te-
rületvédelmi ezred) az MH anyagi-technikai biztosítási rendszerének
szerves, de sajátos része.

A területvédelmi ezred alkalmazásából adódó sajátosságol melyek
hatással vannak az ATB megszervezésére:

- a területvédelmi ezred döntően a megyeközlgazgatási határain be-
lül kerül alkalmazásra, de ha a kialakult helyzet indokolttá teszi, hadmú-
veleti terúleten a tábori hadseregparancsnok, illetve a gépesített hadtest-
parancsnok a védelmi hadművelet sikeres végrehajtása érdekében kor-
látozhatja, szüneteltetheti tevékenységét, vagy új feladatot szabhat ré-
szére;

- a terűletvédelmi ezred alkalmazásának igen fontos sajátossága,
hory azonos időben, több egymástól nagy távolságra lévő feladatot kell
megoldania. Működési körletük az egész megye területére kiterjed, így
az erók, eszközök jelentős széttagolásával kell számolni. Ez a körülmény
jelentősen megnehezíti és bonyolulttá teszi vezetésüket és ellátásukat;

- esetenként gyorsan kell a fő erőkifejtést az egyik irányból (körlet_
ből), illetve egyik tevékenységi fajtáról a másikra átcsoportosítani;
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- a feladatok egy részét (pl.: objektum őrségek, KISFJR őrsei) hu-
zamosabb ideig kell azonos területen (működési helyen), azonos állo-
mánnyal - általában kis kötelékkel - vegezrrie;

- az ezred, típusalegységei a konkét helyzet és az elóljáró (TVKP-
ság) döntése alapján képes több feladatot egyidejűleg, vagy a fontossági
sorrendben végrehajtani;

- az alkalmazás sajátosságaihoz tartozik, hogy az agresszor hazánk
területére történő betórése e§etén az érintett területvédelmi ezredek, az
adott területen tevékenykedő hadműveleti csapatoknak kerülhetnek át-

alárendelésre.

Ezen sajátosságok figyelembevételével, az ATB-I az alábbiak jel-
lemzik:

A területvédelmi ezredek tevékenységének jellege és területi elhe-
lyezkedésük lehetóvé teszi az ATB során az ellátás, javítás és szolgálta-
tások stacioner technológiájának alkalmazását.

Ennek következtében az ételkészítés, a hús, a kenyér beszerzése, a

fürdetés, a mosatás, a sérült ellátása, technikai eszközök javítása, vala_

mint egyéb szükségletek kielégítése alapvetően nem igényel tábori esz_

közöket és eljárásokat, rendszerint teíületi ellátás és biztosítá§ valósítha-
tó meg.

A területvédelmi ezred ATB-nak sajátos jellemzője, hogy a helyi -

területi - adottságok következtében nem igényli az anyagi, haditechnikai
és egészségügyi biztosításban a hosszú után- és hátraszállítási lánc kiala-
kítását, a csapatok mögöttes területein, a mélységben tartalék készletek
felhalmozását; jellegében a béke ellátási rendhez hasonló felépítésű biz-
tosítás valósítható meg.

A területvédelmi ezred ATB-sa háborús utalási rend szerint, a terü-
leti biztosítás elve alapján, központi anyagi, javító és egésxégügyi bázi-
sokhoz történő utalással valósul meg.

Mind az ellátás, mind a biztosítás rendszerében, az ezred és a köz-
ponti szervezetek kapcsolata érvényesül, közbeeső tagozatok nincsenek.
Az anyagbiztosítás rendszerében a csapatkészletek mellett jelentős
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anyagmennyiséget képeznek az átvett objektumokban visszahagyott
készletek, melyek igénybevételével az ellátás önállósága nő. Ebből ere-
dóen mód van arra, hogy a raktárakban különböző fenntartási és szak_
anyagból magasabb szintű készleteket hozzanak létre. A kikülönített kis
alegységek ellátására polgári vállalatok, intézmények szolgáltatásai is
igénybevehetők.

A területvédelmi csapatok alkalmazásának sajátos kcivetelményei f!
gyelembevételével, általában 10 napra (harcanyagok kivételével) meg-
hatátozzák: az ezredeknél megalakítandó és fenntartandó készletek
nagyságát; pótlásukra kijelölt források helyét; igénybevételének rendjét;
a technikai eszközök felkészítésének és üzemeltetésének követelménye_
it, a sérült technika javítására kijelölt üzemeket (bázisokat); a sérültek
és betegek ellátásának és a segélyhelyek működtetésének követelménye-
it; a csapatok érdekében működő kórházak, egészségügyi intézmények
igénybevételének r endjét; a szá|lításokra és manóverekre igénybevehető
katonai gépkocsiutakat.

Az ezred, anyagi-technikai szolgálata a meghatározott követelmé-
nyek szerint, a kialakított csoportosításnak megfelelő utalási tervet dol-
goz ki.

Az anyagi-technikai biztosítás negszervezése

a.) Az ATB-ó alegségek íeladatokra történő felkészítése

A területvédelmi ezred megalakítása, az állomány kiképzése, össze-
kovácsolása című részben leírtakon kívül az alábbiakat célszerű fi§lelem-
be venni:

A szakállományt a várható alkalrnazrás körzetében fel kell készíteni
ellátási, kiszolgálási, jaűtási-vontatási, szállítási, egészségügyi, valamint
harcbiztosítrási feladatokra.

A felkészüléshez tartozik a tájékozódrás, a települések objektumai_
nak, ipari létesítményeinek, üzemeinek az ismerete i§. Ezért az ATB-ó
alegységek parancsnokait el kell látni a helpég, körzet nagy méretarányi
térképével, (váz|atával) a szállító-vontató ale$6éget teherhordó, vala-
mint a sebesült §/űjtő párokat pedig menetvonal vázlatokkal.
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A technikai eszközök felkészítésének az ad különös jelentőséget,
hogy nag5l részük a nemzetgazdaságból vonul be és igénybevételük eltér
a katonai igénybevétel sajátosságaitól, illetve a korábban zárolt technikai
eszközókben rejtett hibák lehetnek, amelyek a folyamatos územeltetés
során jönnek eló.

Az anyagi technikai állomány "M" összekovácsolási kiképzésében a
szervezetszerű alegpégek felkészítáe mellett koncentrálni szülséges a
nem szervezetszerű hadrendi elemek (pl: mentóosztag) ellátására, a lét-
rehozott ideiglenes jellegű ATB aleglségek előre látható feladataikra
való általános felkészítésére. Ennek keretében a szakmai feladatra tör-
ténő kiképzést, felkészítést kell előtérbe helyezni.

A leírtak érdekében az anyagi{echnikai alegységek vezető állomá-
nyának erőfeszítése arra ke|l, hogy irányuljon, hogy a kijelólt ATB-ó ál-
lomány a konkrét szakfeladatokat és azok végrehajtásának rendjét, mód-
szereit megismerje, begyakorolja. Ismerje meg az ellátandó állomány és
kiszolgálandó technikai eszközök összetételét, feladatait, igénybevéte-
lük jellegét; a szolgál'ati alárendeltségi viszonyokat, a szakmai irányítás
rendjét; útvonalakat az el|átó bízisokhoz és azt a körletet, ahol a felada-
tot végre fogják hajtani.

b.) Az ATB-ó alegségek csoportosítása, biztosítási elemek létrehozá,
sa:

A területvédelmi ezred anyagi-technikai szolgálatának személyi és
technikai állományát, felszerelését, anyagi-technikai eszközeit az ezred
mindenkori érvényben lévő állománytábtája, a hadi norrnák, továbbá a
harckészültséggel és mozgósítással kapcsolatos központi intézkedések
határozzák meg.

Az ezred anyagitechnikai szolgálata az ezred állomárryába taftozó
és az ezredparancsnok anyagitechnikai helyettesének alárendelt ellátó-
szakaszból, javítószakaszból, segélyhelyből, körzeti híradóanyag közép-
javító rnűhelyből é§ raktárból (csak a kijelölt terüleWédelmi ezredeknél),
valamint a náluk lévó anyagi készletekből és technikai eszközökból áll.
Szélesebb megközelítésben, az ezred anyagltechnikai szolgálathoz so-
roljuk az ezred alegységeihez (az őrzászlóaljak állományába) tartozó (a
zászlóaljparancsnoknak alárendelt) ellátószakaszokat, valamint a végre-
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hajtó alegységek állományába tartoó _ közvetlenül az ezredparancsnok-
nak alárendelt - egészségügyi századot.

Az anyagitechnikai biztosító alegységek csoportosításának kialakí-
tásánál az ezred alegységeinek alkalmazásából indulnak ki.

Az ezred egy része - a sugárhelyzet értékelő és tájékoztató század,
az őrzászlóaljak alegységeinek jelentős része - állandó jellegú objektu-
mokban, épületben végzi íeladatát, ellátásuk is ezen objektumok bázisa-
in történik, illetve ahol ez nem oldható meg, olt az őízászlóaljak ellátó
szakaszával biztosítják az ellátást.

Ugyanakkor, az ezred másik része (területvédelmi, műszaki_, vegyi_
védelmi-, egészségügyi század) különböző feladatok (mentőosztag, légi-
de§zant, terrorista, diverziós és felderítőcsoport megsemmisítésére lét-
rehozott csoportosítás) végrehajtása érdekében az objektumaitól távol
kerül alkalmazásra.

Ezen csoportosítások biztosítása érdekében az ellátandók létszámá-
nak megfeleló erejú ellátó részleget (részlegeket) célszerú létrehozni az
ezred anyagi-technikai biztosító alegységeiből, figyelembe véve azt a
ténlt, hogy a hadielhelyezési körletben üsszamaradó állomány és tech-
nika ellátrását, kiszolgálását is végre kell hajtani. Alétrehozott ellátó rész-
leg-(ek) létszáma maximum 6-10 fő, parancsnoka tiszthelyettes. (2-4 fő
szakács, 1-3 fő szerelő, 2-4 fő gépkocsivezető, egy mozgőkonyha, 1 javí-
tó-karbantartó gépkocsi, 1-2 szállító gépkocsi, 1 üzemanyagtöltó gépko-
csi, 7 víxzá||ítő gk). Ezen gépjárművek vezetőit célszerű az ellátási-ki-
szolgálási feladatokba bevonni.

Az ATB-ó részleg telepítése a mentóosztag esetében, olyan körletbe
történjen, ahonnan biztosítható mind a mentésben, mind a mentesítés-
ben résztvevők teljes terjedelmű és a kimentettek anyagi-technikai biz-
tosítása.

I-ényeges szempont még az ATB-ó részleg telepítésénél, hogy a pa-
rancsnokuk a mentóosztag parancsnokának vezetési pontjához közel le-
gyen , ajelentések továbbítása közvetlen kapcsolat formájában és időben
történjen.
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A kijelölt, kikülönített csoportok (csoportosítások) egészségügyi
biztosítási feladatainakvégrehajtására egésxégügyi részleget jelölnek ki.
(1 fő egészségügyi tiszthelyettes (pk),I-2fő egészségügyi katona és 1 db
sebesültszállító gépkocsi).

Abban az esetben, ha a kijelólt erók alkalmazásaaz állandó (ellátásra
kijelölt) objektum közelében történik, akkor nem indokolt az ellátás ér-
dekében kikülöníteni anyagltechnikai bizto§ító alegységet, ilyenkor az
ellátást az objektumból történő kiszállítással célszerúvégrehajtani, A ter-
rorista, diverziós felderítőcsoportok vagy légideszant felszámolásában
résztvevő erók ellátását hideg élelemmel, vagy az objektumból való ki-
szállítással oldj ák meg.

Az ezredraktárakat állandó jellegű épületben helyezik el, ezek moz-
gatása - a különbözó csoportok ellátása biztosításának folyamatossága
szempontjából - n em cé|szerű. Atáboi körülmények között múködó ez-
red ellátó szervez eíei az ezted-harcálláspontja körletének közelében te-
lepülnek (helyezkednek el), attól olyan távolságra, hogy a vezetésük a
harcálláspont belsó összeköttetésének rendszerében, harcbizto§ításuk a
harcálláspontéval egy rendszerben végrehajtható legyen.

c.) Szállítási és vontatási utak kijelölése

Az ATB-ás megszewezésének e5rik fontos eleme a szállítási, von-
tatási útvonalak kijelölése. A terülewédelmi ezrednél a parancsnokjelöli
ki az ATT{ javaslatára a következő üszonylatokra:

- a hadi elhelyezési körlet és a központi ellátó, jaűtó, egészségügyi
bázisok, intézetek között, Ez gyakorlatilag annyi útvonalat jelent, ahány
központi bázis, nemzntgazdasági forrás, más katonai szervezet, kirakó
állomás szerepel az utalás rendjében;

- a hadi elhelyezési körlet és a romlandó élelmiszereket, szolgáltatá-
sokat biztosító üzemek, vállalatok között;

- a hadi elhelyezési körlet a kijelölt katonai, vag5l polgári kórházak,
illetve a tábori típusú segélyhely (helyek)kózött;

- s végül a hadi elhelyezési körlet és a kikülönített alegységek alkal-
mazási körlete között.
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_ A,feladatok végrehajtásához a megye útjait veszik igénybe, melye-
ken a forgalomszabályozást BM és saját erókkel oldják meg.

Jellemző lesz, hory a szállítási és vontatási útak egybeesnek. Az ez-
red műkődési körletén kívüli szállítási feladatokat alacsonyabb rendű,
kerúló és mellékutakon hajtják végre.
Amennfben a központi, vary THDS eróivel berendezett katonai gép-
kocsiutakat vesznek igénybe, akkor használata igénylés alapján, vetük
eg]eztetett útforgalmi tew alapján történik.

d ) Az anya§lechnikai biztoútóst végrehajtó atepségek mindenolda-
lú bbtosítása, élet-, műk)dó- és teljesítőképesség]k fenntartása

A területvédelmi ezred anyagi-technikai szolgálatának mindenolda_
lú biztosítására, az együttműkódésének megszeriez ésére, az élet-, mű-
ködő és teljesítőképesség fenntartására vonatkozó rendszabályok alap-
vetóen meryegyeznek az MH más csapatai anyagi_technikai szolgálataira
vonatkoá rendszabályokkal. Azonban meg kell jeryezni, az ezred, de-
centíalizálí működáe lehetőséget ad a természetes és mesterséges te_
reptárgyak, objektumok célszerű felhasználására. A természetes védel-
met nyújtó tereptárgyak mellett ki kell használni az állandó jellegű épü-
letek, alagsorok, pincél kő- és eryéb bányák, vagy azok elhagyott részei
védelmet nyújtó tulajdonságát.

Az anyagi+echnikai biztosító alegységek telepítésekor a természete§
védelmet nyújtó tereptárgyak mellett célszerű igénybe venni az állandó
jellegű épületeket, objektumokat, ezekbe elsősorban a segélyhelyeket
(egésxégügyi részlegeket), konyhákat, raktárakat telepítik

Az anyagitechnikai biztosítrást végrehajtó alerységek állományának
állandóan készen kell lennie az eryes harcrendi elemek erőivel egyútt-
működve az ellenséges csoportok, diverziós erők rajtaütéseinek elhárí,-
tására.

1. Anyagi biztosítás

Az anyagi-technikai biztosítiás legósszetettebb, eryik legbonyolul-
tabb, a koordinációt legjobban igénylő biztosítrási ágazata az anyagibiz-
tosítás. Ez abból adódik, hog az anyagi biztosítás mindennapos feladatait
kűlönböző ellátási ágak, több, min t tíz sznlgáIati ág- melyből három had-
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táp _ végzi, eltekintve itt a közlekedési szakanyagbiztosítrástól. Bonyolítja
a területvédelmi ezred anyagellát ását az a körülmény, hogy az ezred,
anyagigénye a kúlönbözó anyagnemekből jelentósen eltér, míg például
élelmiszert és üzemanyagot - naponta rend§zeresen é§ nagyobb mennf-
ségben fogyasztanak, addig más anyagokat - lőszer, rtlházat, egész-
ségü§/i, stb. - csak időszakonként és kevesebb mennyiségben használnak
fel. Ebből eredően az előbbiekből tervezhetó rendszeres - napi, heti, ha_
vi, stb. - ellátást lehet megvalósítani, míg az utóbbiakból csak nagyobb
idószakokban, eg5rmástól eltérő gyakorisággal lehet az ellátást szervezni.

Az anyagi ellátás alapját a harckészültségi intézkedésben, központi
előírásokban meghatározott szinten tartandó és tárolandó anyagi kész-
letek képezik. Ennek nagl,sága az ezred feladatától, a rendelkezésre álló
szállító - tárolókapacitástól, a helyszínen tárolt anyagi készletektól ftigg.

Az ezred, zavaríalan rnűködésének biztosítása, az ellátó források gya-
kori - kis mennfségú - vételezésekkel való terhelése, az anyagszállítások
meg§zakadása, a veszteségek pótlása, a vételezőhelyek indokölatlan le-
ktitése, nem utolsó sorban az anyagok decentralizált, az ellenség csapá-
saitól jobban védett elhelyezése, szükségessé teszi a maximális anyagi
készletszint kialaKtását és folyamatos kiutalásokkal való fenntartrását. A
sajátos körülményeknek megfelelően , a fogasztás tknapos cildusban ke-
rül meghatdrozdsra.

A felhasznált, illetve veszendőbe ment anyagi eszközök pótlásának
alapvető forrá§ai a központi raktárak, telepített raktárrészlegek, polgári
vállalatok, üzemek, kereskedelmi egységek. Az ezred csapatkészletei ki-
egészülhetnek a település helyen, laktanyában, kiemelt objektumban fel_
használásra, alkalmazásra átvett anyagi készletekkel.

A terülewédelmi ezred szülségleteit az alóbbi tényezők határozzók
me§

- a feladat jellege, az alesxségek alkalmazrásiának sajátosságai;

- a hadi elhelyeósi körlet és az alkalmaaási körlet közötti távolság;

- az ellenség tevékenységének jellege, ereje, száma;

- a megye terúletén keletkezett rombolások mérete, száma, jellege,
mentési (mentesítési) szükségletek alakulása;

- az ellátó bázisok és a raktárak közcitti távolság;
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- az ezíed, állománya, a meglévő technikai eszközök száma, típusa,
állapota, valamint a különböző hadinormák kiszabatai;

- azan,h6 és napszak, az időjárás és terepüszonyok.

. Az el|átóbázisok kijelöláénél a területi elv a megbatározó, azaz az
ezred háborús múködési helyehez legközelebb eső központi, vagy terü_
leti raktár, polgárivállalat kerül kijelölésre. Az ellátás e5szakaszos, ága-
zati rendszerben valósul meg. Az ezred kdzvetlenül vételez a kijelölt el_
látó bázistól. Közbeeső szerv, tagozaí nincs. A vételezéseket romlandó
élelmiszerekből általában 2-3 naponként, a többi anyagból4-6 (5-10) na-
ponként hajtják végre. Avíze|látást a közműhálózatról történő vétele-
zéssel biztosítják.

A hadmúveleti területen tevékenykedó területvédelmi ezred, ellátá-
sa továbbra is a kidolgozott háborús utaltsági rend szerint valósul meg
mindaddig, amíg az ezted íeladatait itt hajtja vége. A feladatok megvál-
tozása, az ellátási, utaltsági rend, az áttelepülés, vagy az ellátandó objek-
tum megsemmisülése, készlet, illetve kapacitás hiánya esetén az ellátási
rend megváltozhat. A helyzettől függően, a gépesített hadtest (gl.dd.)
ellátási - kiszolgálási rendszerébe is bekapcsolódhat az elöIláró intézke-
dése alapján.

Alapelv, hogy az alkalmazás kezdetén és végén a készletszint a csa-
patkészlet (CSK) szintje. A tevékenység alatt akészleí 70 %o-ra tőrténő
csökkenésekor kell végrehajtani a feltöltést, megközelítve a "CSK'szint-
jét.

Kikülönített kis alegységek ellátására igénybe lehet venni a polgári
vállalatok szolgáltatásait (élelmezési ellátás - vendéglátóipari vállalat,
fürdő, üzem).

Kihasználva az állandó jellegú objektumokban történó elhelyezés
lehetőségeit, törekedni kell a rendelkezésre álló tárolótér minél telje-
sebb feltöltésére. Ez eryrészt fokozza az ezred ellátásának biztonságát,
önállóságát, másrészt tehermentesíti az ellátó bázisokat a gyakori véte-
lezésektől. A szállításokat koordináltan, kapcsolt szállítások módszeré-
vel oldják meg valamennf anyagnemre vonatkozóan, a hadtápfőnök ha_
táskörében és felelósségével. Az ezred valamennf anyagszükségletét sa-
jár szállító eszkőzeí,lelYételezi. Az alkalmazás során a kihelyezett alegy-
ségek (csoportok) ellátása szintén vételezéssel történik, esetenként a fő
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feladatot megoldó csoportosítás részére az ezred, anyagitechnikai szol-
gálat ki§zállítá§t is eszközölhet.

a.) Lőszerellátás

A lőszer felhasználási normát az ezred részéte á|talában nem hatá-
rozzák meg, a felmerült szükségletet az ezrednél tárolt csapatkészletból
fedezik. Az utánpótlást a valós felhasználás alapján, a kijelölt központi
raktárból önálló vételezéssel 4-5 naponként (esetenként) hajtják végre.
Az ezred eróinek lőszerrel való ellátiása alapvetően vételezéssel valósul
meg. Az ezred állományából különbözó feladatok végrehajtására létre-
hozott és kitelepült (légideszant, terrorista, diverziós és felderítőcsopor-
tok felszámolását végzó) csoportok ellátása kiszállítással, az alegység
(csoport) feltöltésével valósul meg.

b.) Műszaki harcanyag ellótds

A terülewédelmi ezred műzaki feladatainak megoldására jelentős

mennyiségű múszaki harcanyag felhasználás várható, fóleg a különböző
múszaki zárak létesítéséhez szűkséges aknából, az átjárők nyitásához
szükséges nyújtott töltetből é§ robbanóanyagból. Alapvető felhasználó a

műszaki század.

A műszaki harcanyag felhasználást az ezred műszaki fónök szervezi.

A feladatoknak megfelelő mértékben meghaíározza a felhasználás he-
lyét, idejét, a múszaki harcanyag minőségét és mennlségét.

Ezek alapján az el|átás rendjét a haditechnikai főnök (HTF) hatá-
rozza meg. A műszaki harcanyag csápatkészlete az ezred ellátó szakasz

állományába szervezett raktáraknál és a múszaki századnál van lépcsőz-
ve.
A felhasználás m integ 60-70 Vo-át a feladatra való felkészülés idószaká-
ban biztosítják. A szülséges mennyiséget a csapatkészlet általában nem
fedeá, így a kijelölt központi raktárból kell felvételezni,

c.) Vegivédelmi anyag ellátás

A vegyivédelmi anyag ellátást a haditechnikai főnök (HTF) szervezi
a csapatkészletek lépcsóztetésével és a szükségletnek megfelelő után-
pótlással.
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. A reagens anyagok és kázletek a vegyivédelmi századnál (laborató,
rium) vannak felhalmozva, amelyek mennyisége általában fedezi a fel-
adat szúkégletét.

Mentesító anyagot az ellátó szakasz koncentrátum állapotban tárol.
Az ellátási láncban csak a vegyivédelrni század mentesító szakaszát látja
el. Az alegységekhez a mentesító szakasz adja ki az anyagot, ha szűI§éges
hígított állapotban.

Az egyéb veryivédelmi anyagokat igénylés alapján, a szükségletnek
megfelelóen a kijelölt központi raktárakból vételezik. A vételezést az
ellátó szakasz hajtja vegre.

d. ) Iavítóanyag ellátás

Az ezred javítóanyagát a javító szakasz anyag ellátó raja tárolja; in-
nen töltikfel a különböző (gimű., hír., fe5iverzet, műszaki, vegyivédelmi)
javító rajokat. A javító anyag rnennfsége három napi fethasználáshoz (a
javító rajok 3 napi tevékenységéhez) elegendő.

A javítóanyag-ut ánpótlás forrásai lehetnek:

- a központilag kijelölt javítóanyag-ellátószervek;

- körzeti híradóanyag raktár;

- az át.leíí objektumban üsszamaradt kész|etekből nyerhető javító
anyag;

- a tevékerységi területen lévó és kijelölt polgári források (csak
gépkocsi javítóanyag) ;

- elöljáró intézkedáe alapján az utaltsági rend megbatározásával az
eg5iüttmúködő hadtest (dandár) raktárak;

- a meg nem térülő veszteség hasznosításából nyert javítóanyag.

A javítóanyag ellátást nem tervezik, a §Zül§égletnek megfelelően
hajtják végre az utánpótlást.
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e. ) Elelmezési eltlát á s

Az alegységek élelrnezési ellátása az anyagi biztosítás meghatározó
ága. Törekedni kell naponta a kétszeri meleg étkezés biztosítására. Az
élelmezesi ellátást célszerű ezred méretben megszervezni. Az utalványo-
zást és a főzát ellátó rajonként hajtják végre. Olyan helyzetekben, ami-
kor az ezred állományának egésze vagyjelentős része az elhelyezési ob-
jektumban, vagy annak közvetlen közelében tartózkodik, célszerű a fő-
zést és a kiszolgálást központilag (összevontan) végezni. Azon alegysé-
geknél, amelyek önálló elhelyezésben vannak, azokat a saját ellátó raj
útján ellátni.

A laktanya, objektum őrségek ellátását elsősorban utalással, ha ez
nem lehetséges, akkor az őrzászlóalj ellátó szakasza útján hajtják végre
úgy, hogy az elkészített ételt hótároló edényekben szállítják ki részükre.
Ahol ez a módszer sem alkalmazható, ott azélelem ellátást hideg élelem,
illewe készétel konzervek kiosztásával oldják meg,

A sugárhelyzet értékelő és tájékoztató század csoportjai, részlegei,
rajai a merye terúletén egymástól nagy távolságra múködnek, célszerű
ezen alegységek ellátását vendéglátóipari üzemerységek útján - szetző-
dés-kötés mellett - tédtés ellenében megoldani, együttműködésben a
polgári védelem állományába tartozó ha§onló rendeltetáű szervezetek
elláíását szeívező megyei törzsparancsnokság ellátó kö zegeive|.

Az ezred állományából léterhozott mentőosztag ellátását, amennyi-
ben az eltávolodik az elhelyezési kórlettől, akkor a szervezetszerű (szük-
ség esetén a nem szervezetszerű) ellátó erókből, eszközökbő[ létrehozott
ellátó részleg útján hajtják végre úgy, hogy egy napi fózhetó élelmezési
készlettel látják el és naponta utánszállítják a következó napi szükségle-
tet, vagy az e|látó részleg naponta véte|ez az ezred, raktárból. Hasonló
módon oldják meg a terrorista, diverziós, felderítőcsoportok vagy légide-
szantok felszámolására létrehozott csoportosítások ellátását, figyelem-
bevéve más csapatokkal, szervezetekkel való eryüttműködés lehetősé-

Eét.
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f.) Uzemanyag ellátás

Az ezred alegységeinek hajtóanyaggal történő ellátását kózpontilag,
az ellátó szakaszon keresztül h aj tják végre. Avégrehajtás egyváltozatban
a köv e tkezőkepp e n történhet :

- aZ ezred üzemanyag raktár területén vagy annak közelében töltő
pontot telepítenek és a gépjárművek nagyobbik részét itt töltik fel;

- a különböző objektumokban települt alegységek, illetve a külön-
böző feladatok végrehajtására kikülönített csoportok gépjárműveinek,
technikai eszközeinek feltöltésére mozgó üzemanyag töltő csopoítot
hoznak létre. Az így felállított csoportba üzemanyag töltő gépkocsi (-
kat), illetve tehergépkocsikat vonnak be, hordózott, kannázott üzem-
anyag feltöltésre;

- elöljárói utalási rend esetén polgári töltőállomások is igénybe ve-
hetők.

g.) Ruházati anyag ellátás

Az ezred meghatározott csapatkészletekkel és fenntartási készlettel
rendelkezik, amelyből a személf állomány ruházati cseréje, pótlása fo-
lyamatosan biztosítható.

Amennfben a ruházati készletek kimerültek, vételezéssel pótolják
azokat. A személl állomány fürdetését és fehérnemú cseréjét a helyzet
és a feladat függvényében rendszeresen (legalább ót napontként), ágy-
nemú cseréjét kéthetenként, a felsőruházat cseréjét esetenként hajtják
végre.

A katonai objektumban elhelyezett alegységek fürdetését a laktanya
(objektum) fürdőjében, a polgári objektumokban elhelyezett állomány
füIdetését vállalatok, üzemek fürdőiben, illetve városi fürdőben szcrve-
zik meg.

A ruházati anyagok mosatását, vegytisztítását aZ utaltsági tervben
előírt centrál mosodai, vagy polgári üzemben hajtják végre. Hajvágást
saját állományból kijelölt fodrász végzi, a rendelkezésre bocsájtott fod-
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rászmesteri felszereléssel, illetve polgári fodrászok is igénybe vehetők
térítés ellenében.

2. Technikai biztosítrás:

A technikai biztosítás alapvető feladata a haditechnikai eszközök
hadrafoghatóságának biztosítása. A technikai biztosítást az ezred szer,
vezelszerű és a központi tagozat kijelölt eróivel és eszközeivel hajtják
végre,

A javító aleg5nég (szakasz) ereje, illetve a feladatok sokrétűsége ál-
talában nem teszi lehetővé sérült technikai gyűjtóhely (STGYH) telepí-
té§ét, de a megye területén tevékenykedő csapatokkal (felhasználva a

javító objektumokat, üzemeket) összevont sérült technikai gyűjtőhelyet
telepíthet.

A különböző feladatokat kihelyezve végrehajtó alegységek (csopor-
tok) érdekében célszerű komplex javító-ellátó csoportokat kikülöníteni-
Az így kikülönített csoportokat (részlegeket) fel kell készíteni feladat
végzéste és számukra a megfelelő önállóságot biztosítani szükséges.

Az ezred javító szakasza alapvetően kis javítást végez- A lehetőség
tüggvényében a szükséges kózépjavításokat is végrehajtja. A technikai
eszkózók közép- nagy javítását a kijelölt központi katonai javító szerve-
Zetek, illetve polgári vállalatok végzik, A híradó anyagok, eszközök kö-
zépjavítását a körzeti híradó anyag középjavító műhely oldja meg.

A javító szakasz a feladatra történő felkészülés idószakában segítsé-
get nyújt a haditechnikai eszközök technikai kiszolgálásában.

A technikai kiszolgálás 7.-2. fokozatát az alegységek kezelő állomá-
nya hajtja végre, az alegységparancsnok irányításának, szükég esetén a
javító szakasz eszköz és kapacitás biztosításával besegít.

A 3. sz. technikai kiszolgálási fokozatot a javító szakaszparancsnok
irányításával a javító szakasz hajtja végre, de avégrehajtásba bevonják az
alegységek kezelő állományát is.

Magasabb technikai kiszolgálási fokozatot - szükség esetén - kijelölt
kózponti szervek végeznek,
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A javító szakasz tábori kórülményekközöíí az ezred - harcálláspont
közelében települ, ott javításokat végez és szükség esetén innen ktiionít
ki erőket a helyszíni javítások végrehajtására.

Komplex javító csoport létrehozásának alapbázisa az e1lik gépjár-
műjavító raj lesz, állományába fegyverzeti, műszaki, vegyivédelmiéJ hír_
adó eszközök javításra alkalmas erók és eszközök adhatók megerősítés-
ként, általában 1-1 fő, a szükséges szerszámzattal és javító anyaggal.

A vontatásokat a javító szakasz állományában lévő vontatóraj végzi.
A raj múködhet vontatócsoportként (3 db vontatóval) és egyes vontaió_
kat küldhet ki a szükéges irányba meghatározott feladat végrehajtására.

Az alegységek a sérült eszkóz helyéről és a sérülés jellegéról kötele-
§ekjelentést tenni a harcálláspontra, így avontatás a felmerült igényalap-
ján történik. A vontató raj másik fontos feladata az ezred erőivel és esi-
közeivel nem javítható haditechnikai eszközök kijelölt javító szervezet-
hez történő beszállítása (vontatása) és átadása,

A területvédelmi ezred harcból való kivonása vagy visszavonása ese-
tén ajavító szakasz teljes állományát célszerú technikai záró részlegként
működtetni, s íry biztosítani a feladat végrehajtását.

3. Egészségügi bizto§ítás

Az egészségügyi biztosítás feladatai megtervezésének és végrehajtá-
sának alapját a várható egészségügyi veszteség nagyságrendje, a rendel-
kezésre álló erő és eszkóz, továbbá az ezred saját kiürítő kapacitása ha_
íározza meg. Aterűletvédelmi ezred egészségügyi biztosítását a személyi
állomány harcképességének fenntartása, egészségének megóvása, a sé-
rültek és betegek időben történő ellátása, s/ógykezelése, kórházba tör-
íénő szállítása, az alegységekhez való gyors üsszatérítése, valamint a be-
tegségek megelőzése és elterjedésének megakadályozása céljából szer-
vezik meg.

A sérülések leggyakrabban gócokban, tömegesen, légi-földi csapá-
sok hatására keletkeznek.

Az alegységeknél keletkezett sérülteket és betegeket a sérülés he-
lyén elsósegélyben részesítik, majd az alegység ek szá|lítő eszközeive7 az
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állandó jellegű létesítményekbe települt ezred-segélyhelyre szállítják,
ahol részüke első szakegéiy, vagy orvosi ellátást biztosítanak.

A 10-15 napon belül gyógyulókat a segélyhelyen gyógykezelik, a
szakorvosi ellátást igénylők, valamint a 10-15 napon túl ryógyulósérűltek
kiüítésre kerülnek,

A szakorvosi vary szakosított szakorvosi ellátásra szoruló sérültek
és betegek a kijelölt katonai és polgári kórházakba történő szállításasaját
erővel és eszközzel tö énik, a rendszeresített sebesült szállító eszközö-
kön kívül valamennyi rendelkezésre állő szállítő eszköz szülségszerinti
bevonásával.

A területvédelmi ezred alkalmazása során keletkezett sérültekkel
együit gyakran nagy számú polgári személy is sérülést szenved, ezért a
segélynyújtás, ellátás, kiürítés során együttműködnek az állami és más
egészségügyi szolgálat helyi, illetve mentésre, ellátásra kijelölt csoport-
jaival.

Az alegységek alkalmazási körletében már a magasabb harckészült-
ségi, készenléti fokozat elrendelésétől kezdve folyamatos és megbízható
járványügyi felderítést folytatnak és szigorított higiéniai és köz_
e gészségü gyi rends zabályokat fogan atosít an ak az állomány e gész-
ségvédelme érdekében.

Az egészségügyi szolgálatnak rendszeresen végre kell hajtania az
élelmezés, elhelyezés, vizel|átás, fürdetés, az elhunytak temetésének
egészségügyi ellenőrzését, az élelmiszerek és a víz vizsgálatát, kiemelt
figyelmet fordíwa a személyi állomány fertózéssel szembeni ellenálló ké-
pességének fenntartására, részt vesz a fertőző betegségi gócok lokalizá-
lásában, felszámolásában.

A területvédelmi ezredné| az egészségügyi biztosítás funkció saj áto-
sanjelentkezik más katonai szervezetekhez viszonyítva. Az ezred segély-
he|y az ezred személyi állományának egésaégügyi biztosítá§át látja el,
viszont a kiszolgáló alegységek egyike, a végrehajtó alegységek részét
képező egészségü gli század az ezred alaprendeltetéséből eredó mentési
feladatok egészségügyi szolgálatra háruló funkcióját tölti be.
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Az egészségügyi s zázad, tehát nem az ezred érdekében működik, ha-
nem a csapást szenvedett objektum, intézmény állományának egész-
ségügyi ellátását van hívatva biztosítani.

Az egészségü5li század erőive|és eszközeivel alkalmazása során se-
gélyhelyet telepít. A segélyhely telepítési körletében osztályozó-kiürítő
részleget, kötöZőt, elkülönítőt és gyógyszertárat telepít.

A segéIyhely feladatai a sérülési gócokból kimentett és hátraszállított
sérültek átvétele, nyilvántartásba vétele és osztályozása, a mérgező harc-
anyagokkal, rádióaktív anyagokkal és biológiai eszközökkel szennyezett
sérültek részleges mentesítése, az elsősegély nyújtás, továbbá az első
szakegély és az elsó orvosi segélyn}4ijtás végrehajtása, a sérültek kiürí-
tése, a szakorvosi segély helyszínére történő hátraszállításhozvaló előké_
szítése, továbbá a mentőosztag állományiába tartozó műszaki alegységek-
kel együttműkódve a sérültek kimentésében való részvétel, a kimentett
sérültek összegljtése, elsősegély és első szaksegély nyújtása, a sérültek
gyűjtőhelyekről, segélyhelyre történő szállítása, a kórházi ellátásra szo-
ruló sérültek kórházba törtónó kiürítésének végrehajtása.

A század vezetését a századparancsnok végzi, az ezredparancsnok
parancsa és az egészségügyi szolgálatfőnök szakirányítása alapján.

Feladatainak végrehajtása során a századparancsnok együttműkcr-
dik a mentóosztag parancsnokával és a mentésben résztvevő alegységek
parancsnokaival,

4. Anyagi-technikai vezetés

A területvédelmi ezred vezetését háborúban a Területvédelmi pa_

rancsnokság, kózvetlenül aTerületvédelmi Kcrúletparancsnokságvégzi.
Hadműveleti területen valamennyi területvédelmi ezred a tábori hadse-
reg, vagy a gépesített hadtest közvetlen alárendeltségébe tartozik, Avé-
delmi hadművelet _ harc vezetése mellett irányítják a területvédelmi fel-
adatok végrehajtását.
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A területvédelmi ezrednél fi5velemmel a feladatok sokrétűségére és

sajátosságára, az anyagi-technikai szolgálaívezetése rendkívül bonyolulttá
válik:

- egyidőben több fő és egyób feladat végrehajtásának anyagi-techni-
kai biztosítását vezetik;

- csoportosításuk tagolt, működési körzetük a megye egész területé-
re kiterjed, vagyis olyan nagy a háborús működési területük, ami a had-

műveleti rendeltetésű csapatoknál (dandár, ezred) egyáltalán nem szok-
ványos;

- a tagolt elhelyezés és híreszközök korlátozott száma miatt vezeté-
sükhöz széleskörűen felhasználásra kerúl a MATAV, a MAV hírhálóza-
ta és minden más lehetőség is;

- a szokásosnál lényegesen több szerwel, szervezettel (önkormány-
zatok, katonai, határőr, rendészeti szervek, polgári védelem, stb.) műkö-
dik együtt.

Az ATB-ás vezetésére külön vezetési pont nem települ. Az ATszol-
gálat vezetése az ezred harcálláspontról, a parancsnok vezetési rend-
szerében valósul meg, az AT-i vezetési csoport által.

Az ezrednéI kijelölésre kerülhet még mozgő vezetési csoport
(amelyben az AT- szolgálat kópüselói részt vehetnek), melynek rendel-
ietése a vezetés operativitásának növelóse. A fó feladatok végrehajtásá-

ban résztvevő erők közvetlen közelébe települ, hogy munkájukat ellnó-
rizni, szükség esetén irányítani tudják. Átalában ideiglenes jelleggel mű-

ködtetik.

A parancsnok az ezred ATB-át az ATH-én keresztül érvényesíti. Az
ATB megszervezésének alapja a parancsnok elhatározása és az elöljáró
Területvédelmi Kerületparancsnokság (gépesített hadtestparancsnok-
ság) ATH-nek'ntézkedése.

Hadműveleti területen a gépesített hadtest alárendeltségében az

érintett gépesített hadtest (gl.dd.) anyagi-tehcnikai vezetési pontján te-

lepül a kikülönített anyagi-technikai vezetési csoport, az ellátási, együtr
működési, kiürítési feladatok végrehajtása érdekében.
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Az ATB-t a paranc§nok által meghatározott időszakra - rendszerint
10 napos dekádra - tervezik á szervezik. Az anyagi-technikai biztosítás
tervét munkatérképen dolgozzák ki, magyarázó szóveg melléklettel.
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