VIZIAKADÁLYRA TÁMASZKODÓ VÉOnl,BU
LocIszTIKAI nztosrr,(sÁNer pÓnn xÉnnÉsu,
nrnoo1,oÁsÁN,q.K x.epwró AspEKTUsAI
Vógner Béla|

A hábonúk tapasztalatai mindannyi§zor bebizonyítottá\ hory a viziakadályo\ mint természetes akndályok meghatÁrozó jellegűek a támadó csapatok fe|íartóztatásában. Akadályjellegúket a megnövekedett
tűúrségi-légieszközök, valamint az eg5rre korszerűsödő átkelési eszközök e|lenére napjainkban sem vesztették el.

Az elmúlt időszak háborúi (az első, a másodikülágháború; a koreai,
üetnámi, és az arab-izraeli, valamint a közelmúltban lezajlott grúz, jugoszláv polgárháború, stb.) tapasztalatai aztbizonyítják, hory a védelmet
szewező és folytató eg5rségek, magasabberységekvédőképességük fokozása érdekébengyakran használták(iák) ki a viziakadályok kedvezó tulajdonságait.

Az utóbbi években a korszerű védelemmel szemben támasztott követelmények közül - az aktivitás és mozgékonyság elisrnerése mellett eg5ne inkább előtérbe kerül az állóképesség á a szilárdság. A Maryar

Köztársaság honvédelmi alapelvei ós követelményei is előírják ezen elvárások te§áítését. Ilyen megfontolás alapján a védelem követelmén|ei
kielégíté§éthazánk viszonylatában is elősegítheti a üziakadályok mesteri, hozzáértó kihasználása.

Vizeink ery része természetes hatórszakasa képez:Duna, Ipoly, DráFeítő{ó és a Tsza egy rövid szakasza, mely megnöveli jelentóségüket. Folyóink közül a Duna é§ a Ti§za hadműyeleti - adott esetben
- hadászati jelentőségű akadályt képe4 a többi folyónk akadályjellege
harcászati szintű,

va, Mura,

A védelmi tevétenlség számunkra kedvezótlen alakulása

esetén,

szükségessé válhat folyóvizeink ery t&zének íe|duzzasztása, illewe a fo-
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Dr.vágtter Béla alez. Z\rNE t o8isztikai tanszék adjunkfu§a

lyóvölgye( hullámterek
elmocsarasítása,

egés zének vagy adott §zakaszának elárasztása,

Ezzel a végszükségkénthozott rendszabállyal

t<ibb napra (hétre)

zárható le a vazélyeztetett irány és akadályozhatja a betöri ellenséges
csoportosítás térnyerését.Viszont, a saját manóvereinknél (eltenlökés,
stb.) gátló tényezőivel számolnunk kell.

Védelem szempontjából legfontosabb felszíni üzeinkkőzé: a Duna,
Tisza, Ríba és a Drdva tartozik

A folyók akadályjellege függ annak folyási sebességétől, szélességétől, mélységétől,a partviszonyoktól, a gázlók mennflségétó|, a rajta levő

műtárryaktól, a folyó medrének minőségétől, az évszaktól és időjárástól,
valamint az ellenség támadó fellépésétől.

Ezek a tényezók termé§zetesen nemcsak a védelmi hatc megsz€rvezéséreés a parancsnok elh atátozására, hanem a logisztikai aleg5rségek
munkájára és működésére is kihatnak.
Eredményes és folyamatos logisztikai biztosítás nélkiiLl a dandár
nern képes eredményesen végrehajtani a viziakadály felhasználásával
folytatott védelmi harcát vary arányta|anul magas veszteséget szenvedhet.
A viziakadályra támaszkodó védelem logisztikai biztosítása, több vo_
natkozásban megegyezik a védelem logisztikai biztosításával, azonban
kiegészül o|yan feladatokkal, sajátosságokkal, amelyek nem hagyhatók
firyelmen kívül és jelentősen befo\,ásolják a logisztikai bizto§ítás megszervezésétés végrehajtását.

Cikktm, elsősorban a viziakad.ólyra tómaszkodó védelem saiótos jellegéből adódó, fontosabb logisztilcai biaosítás kérüseire és azok megoúá§
módiafuak tár&nlására térek ki.
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jtá§ának
A logi§ztikai biztosítás megszervezésének és végreha
sajátosságai
logisztikai biztosítás rendjét
tánv.ó Uefo[,e"Ótla, ae utapvetően az dönti el, hogy adandár fő
esv
u"iau[uaaty."lyik pártlan r-ndezkedik be védelemre, milyen harc"fti
rendi felépítésben.

A logisztikai alegrségek alkalmazását,

Ú

nek:

a

lehet,
Ettől fiigően a danáár védelmének módjai viziakaüly mentén
a.) védelem az innenső parton;

eróivel az innenső parton, biztosító
erőkkel a túlsó parton;
c.) védelem a dandár eróit megosztva mindkét parton,

b.) védelem a dandár fő

A dandár védelme az innenső parton
különösen háborús
a rri"Úadály menti védelerrinek eryik módja, amely
jellemző,
veszetylnary tráUorú kezdetén kialakult védelemre lesz
Á áuoáa. Íeaa^enek peremvonala ebben az esetben közvetlenül űzuu* a űzparttól bizonyos távolságra jelölik ki, A védelem"".a-Á"oteo.riryéiembe kell venni, hogy a dandár harctevékenységi körÜ."
"i.ront
Űrer.r&.tt, ezért sajátosan jelentkezik a logisztikai alegységek
".i.
csoportosítása is,
a.) Védelem az innensó parton:

A megváltozott normatívák figyelembelételével a dandár logisztikai
.""*"""á két lépcsóben hajtják végre feladataikat úgy, hogy a dandár
nyregiiorzetében áaott Jsetben két ellátási, helyreállítási és
iui"t"uet
^kil;ítériir#yb;
leryenek képesek működni, A logisztikai szervezetek
.t*ő léocsóiében urŐ|l^tó száiad harc- (lőszer, mű-i anyag, vegyi harcÁiitókeverékek, ködképzó anlagok)- és szakanyagok készle""*"o'r.
(iaűtó, karbantaitó, eü-i anyagok) j ulító,század, állom6,"i'n"i
"ry*re.X,az-egészségtigyi század zömét a|kalmazzák, Településük
"uÜÁio,
"Úi
m.gfelelően - megosztvais történhet, így
.JJŰ.régÚ." u"
"rO"titelteinőt
az elsó lépcsőben (erylépcsós harcrend) védó
iÁriJ ia8 alatt képeseÉ
alegynégek biztosítására.

Ez azanbalnem jelentheti
csolását.

szétszórásukat, lehetőségeik szétforgá-

A logisztikai csoportosííás második lépcsőjébenaz ellátő sÁzad
alkilmaá§ra,

zöme és az egészségügri eűk eg, ré§z€ kerül

A dandár feladatától és a rendelkezésre álló erők és eszközök függvényében, valamint a hadosztály hadműveleti felépítésébenelfoglalt helyétől fnggően logisztikai tartalék is |étrebozható.

A logisztikai alegységek csoportosításának kialakításánál mindenképpen szükséges biztosítani, hogy fő erőkifejtésüket az általuk megoldandó legfontosabb, meghatározó je|entőségű szakfeladatok megoldására összpontosíthassák.
(erőket-eszközöket), mé8 ak" Soha nem szabad elapróznitartalékokat
kor sem, ha megerősítésre alkdmazzuk azokat." "Ne túvel szurkólj, hanem
btlzogánnyal mérj csapást." - mondta Clausewitz.

A dandár részéről jelentkezó fokozottabb ellátási és kiürítési követelmények teljesítéséhez,a fokozottabb logisztikai önállóság biztosíszükséges a dandór megtásához, az ellátási felelősség érvényesítéséhez
erősítése anya§al megrakott szállítójórmtXvelrke| javító- vontató erőkkel
meghatároó lehet, ha a danés sebesüItszállító akpségel. Ez különösen
dár a part innensó oldalán biztosítási övben véd. A logisztikai csoportosításokat azösszfeg5vernemi, fegyvernemi csoportosításokhoz közelíteni
lehet, ez vonatkozik a hadosztáIy egyes logisztikai elemére is, pl: egészségüryi zászlóaljat (osztagot), sérült technikai berakó állomást közelebb
lehet telepíteni az erősebb védelmi kiépítésmiatt, a viziakadály partjához. Agl.dandár logisztikai akgségeibőI megerősítik a zrászlóaljakat (esetenként a szrázadokat) sebesült szállító, lószerrel és műszaki anyaggal
megrakott járművekkel, valamint orvosokkal. Az elö|járó által biztosított
megerősítés a gl. dd. anyagi+echnikai biztosító szervezeteinél marad. A
harctevékenységi körzetben a dandár részéreaz elöljáró 8-10 katonai és
polgári ellátó, jaűtó bázist, valamint egészségügyi intézménytjelölhet ki.
A logisztikai biztosítás végrehajtása érdekében,amennyiben a dandár
saját parton véd, a csapatok ellátását, a helyreállítást, az egésxégüryi
biztosítás rendszerét és a szállításokat a védelem logisztikai biztosításának általános elvei szerint kell megszervezni.
Ezekből a logisztikai alegységek önállóan vételeznek, illetve adják
le a sérülteket és a javításra váró technikai eszkózoket.
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Megállapííható, hog5l a logisztikai alegységek, egységek telepítése
kedvezőbb körülmények között hajtható végre (alaposabb szemrévételezes, teljesebb körú műszaki munkálatok elvégzéséneklehetősége,
stb.). A rendelkezésre álló idő biztosítja a tartalék települési körletek,
utak kijelölését, berendezését,a híradás és összeköttetés feszes megszervezáét és megbízható működésének a biztosítá§át, valamint a harcbiztosítási rendszabályok foganatosítását és begyakorlá§át. Ezen rendszabályok betartása csökkenti az egészségügyi veszteség nagyságát, a technikai
meghibásodások számát.

Amennlben határközelben kerűl a védelem megszervezésre üzi_
akadály felhasználásával, akkor számolni kell a hadosztály kózvetlenek,
határőr és területvédelni csapsúok ellátásával is. A felmerülő ellátási
kérdések megold ása érdekében,az előljáró a bázisokon meglévő, kiutalt
készletek felhasználási jogát a dandár hatáskörébe utalhatja.

A viziakadályra

támaszkodó védelemnél,ha az saját parton kerül
megszervezésre, egyik jellemző sajátossága lesz, hory lassabb lesz az e!
lenség térnyeráe, de aktívabb lesz a légi- és földi csapásmérő tevékenysége. Ebből eredően az ATB-ó alegységek védelmére nary gondot kell
fordítani. Bizto§ítani szükséges az ATB-ó alerységek elhelyezési (települesi) körleténekszak,szerű álcázását, a szállítások rejtáét, valamint kerülni szükséges a gépkoc§ik tömödtését.
A dandár logi§ztikai biztosíttísában az általánostóI eltéró sajátos szervezési, ellátá§i és kiszolgálrási feladatok véleményem szerint akkor adód_
nak, ha a dandár a viziakadáIy mindkét partján szenez védelmet (túlparton biztosító vagy megosztott el6kkel).

A üziakadályok védelménélkülönös figyelmet keü fordítani azoknak a dandároknak a logisztikai biztosítására, amelyek az átkelésre legkedvezóbb irányokban védenek. Ha a folyó mindkét oldalán megszerve-

zik a védelmet, akkor azoknak az alegrségeknek a logisztikai biztosítására kiemelt figyelmet fordítani, amelyek a hídfőben fognak védeni.
Ezért a túlparton (hídfőben) védelmet foglaló alegységeknél megemelt
anyagi készletszinteket kell létrehozni, az alegységek segélyhelyeit meg

kell erősíteni

a

dandár egészségügyi szolgálatának erőiből és eszközeiből.

Alapvetö köveúelményként táma§áhatjuk
biztosítással szemben

a

logi§ztikai

A gl.dd. alegségei mindenkor rendelkezzenek a tervezett feladatok végrehajtásához szülrséges harc, - fenntartási és ellátási anyagoklol a kel|ó helyen, idóben és minóségben;
1. )

2.) Alegységeknél legyen elegendő mennyiségtí és nomenklatúrájú
anyagi eszköztartalék (kiegészítő készlet);
3.) A felhalmozott anyagi ké§zletekne akadályouák az alegységek
(dd.) mozgását, manóverét;

4.)

Az

eszközökkel

el|átás, kiszolgálrás, javítás és szállítás a saját és megerósító

végrehajtható legyen;

5.) Fel kell dedteni az előrevonási útvonalakat, amelyen a logisztikai
alepségek aüziakadályhoz k{uthatnak, tanulmánYozziák túlparton való
tevékenységük feltételeit, valamint a visszavonulás rendjét eryeztetni
szü|rséges a kijelölt alerységekkel;
6.)

A logisztikai alegnégeknek idóben feladatot

és eszközöket,
alegységek logisztikai biztosítása folyamato§ le§/en.
7

)Úgy cébzrrű csoportosítani az eróket

szükséges szabni;

hogy az

Felkészítés:

A fent leírtakMl fakad

az a követelmény, hory a logisztikai szervezetek felkészltésénekrendszabályait még a üziakadály mentén elfoglalt
védelem kiépítésénekmegkezdése előtt szükséges életbeléptetni, végre-

hajtásukat pedig megkezdeni.

A

haryományos felkészítésifetadatokon túl, celszerű a fi§relmet a
felkészülés során az alábbialca ösupontosítani:
- a logisztikai alegnégek te§e,s állományrát a hídfóben és a visszatérés
alatti változatos twékeqnégre (és ez vonatkozik a visszatérés idején a
gépkocsikon és az átkeló esd<öxjkön való magatartiásra is);
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az egészségüryi szolgálat állományátfe|készíteni az átkelési segélyhelyeken, a mentő-kiürítő szolgálatban való szaktevékenységre;
-

idóben kiémi a túlpartra és felkészülni a logisztikai alegységekkel
az ellátási feladatok zavaítalan végrehajtására;
-

- a logisztikai alegységek élet-, működő
és képességénekmegóvására;

és alkalmazási készségének

- a hídfóben és a visszatérés időszakban a folyamatos, az összfegyvernemi, fegyvememi szakalegységekkel és az átkelési hely parancsno-

kával való eryüttműködésre, a logisztikai vezetés megszakítiásnélküliségére;

eszközökre való fel- és lehajvaló elhelyezkedés szabályaira;

- gépjármúvek felkészitése az átkelési

tás, az átkelési eszkózökön
- gépjárművek mozgást

fokozó eszközökkel

történő ellátására;

személyi állomány megismertetése a vízből való mentés szabályaira, a vízből való kiemelésre, a segélynyújtásra, a sérültek, vízból kimentettek elhelyezésére az átkelési eszközökön;
- a

- a

mentő- vontató szolgálat állománya feladatainak begyakorlására;

- a harctevékenységi körzetben elhelyezkedő (ktjeltilt) nemzetgaz,
dasági forrásokkal, bázisokkal a kapcsolat felvételére, a kórházi kapacitás igénybevételi rendjének egyeztetésére.

Ingisztikai a|egségek csoporto§ítósának kialakítása és azok harcrendbe történó elhelyezése:

Aüziakadály mindkét partjának védelme esetén, a logisztikai alegységek telepítésété§ működését úgy célszerúmegszewezni, hog azbiz,

toaítsa a hídfőt védő alerységek folyamatos ellátását, Ennek érdekében
azászlóalj, dandár logisztikai alegységei és a megerősítésül adott szállítói,
egészségügyi valamint jaűtó-vontató eszkö.ák egy része a hídfőben helyézkedik el, a többi pedig a saját parton. Ugy kell a logisztikai alegységeket megosztani, hog5l a üziakadály mindkét partján lévő csoportosítás
á*imális"o önálló legyen. A dandár logisztikai alegységeinek a zömét
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csak akkor alkalmazzák a túlparton, ha a fő erók is ott védenek. Ekkor
a zász|óaíj segélyhelyek és a dd. SH hídfőben települnek, közel a saját
paítra való üsszatérésrekijelölt átkelőhelyekhez.

A saját parton védő erők rnögött (azok harcrendje mögött) telepü|-

nek az ő ellátásukat, kiszolgálásukat végző logisztikai alegységek.

Az elöIjáró a dandárt me4erősítheti:
-

anyaggal (lószer, műszaki,w-i harcanyag, javító, eü-i ag.) málházott

§zállító járművekkel, alerységgel,
- 2-3 javító-vontató c§opoíttal;
- sebesült szállító gépkocsikkal, fegyvernemi segélyhellyel.

A túlpartonvódő alegységek csak azon anyagokat, eszközöket üszik
magukkal a hídfőbe, ami feltétlenül szükséges a harctevékenység megvívásához, a többit saját parton, a dandár logisztikai körletébe célszerű bevonni, A hídfó megtartása érdekében folytatott harc sikere nag5rmértékben fúgg a dandár alegységeinek idóben és szülrséges mérvben történő
ellátásától és kiszolgálásától, a hídfőben elhelyezett logisztikai alegységek műkódési rendjétól. A dandár parancsnok elhatározásában meghaíározza alogiszíikai alegységek telepítésénekrendjét saját és túlparton

(hídfőben) valamint az idejét. A logisztikai aleglségek hídfőből történő

kivonása általában hídon történik. A hidak, átkelóhelyek rombolása esetén - mivel nem úszóképesek - a sajátpartra történő visszatérésa múszaki
szolgálattal együttműködve különbözó úsá és szükégeszközök igénybevételéveltörténhet.

Az anyagok esetleges utánszállítása és a sénilt állomágy, technika
hátraszállíiásá, a viziakádályon lévő valamennf átkelési hely é§ eszköz
felhasználásával valósul meg.
Viziakadályon történó üsszatérés idószakában a logisztikai alegységek, az ellenség légi tevékenysége és tüzérségitűzcsapásai által nagy
veszteséget szenvedhetnek. Ezért, úgy célszerű megszervezni a visszatérést asaját partra, hogy lehetőleg rejtetten történjen (éjszaka, ködösítés).
Ajavító-vontató erőket a harcrendnek megfelelóen, esetleg a két parton
mego§ztva kell működtetni. A túlparton védő alegységeket vontató, javító-vontató csoportokkal célszerű megerősíteni.
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A hidak, átkelóhelyek

szervezni

a

áteresztő képességétalapul véve, kell megsérült, meghibásodott eszközök hátravontatását. A túlparton

védó alegységek hátravonása érdekében létesített átkelóhelyeknél, a
műszaki alegységekkel e§nittműködve, mentő-vontató csoportokat kell
működtetni.

Ha van rá lehetőség, akkor kiilön logisaikai átkelőhelyeket kell létrehozni az anyagi keszletek szállítására, a sérültek kiüdté§ére.

A logisztikai alerységek a túlparton települnek (helyezkednek el) a
részleges települési formát alkalmarva, az alyagokat gépkocsin tárolva,
szigoúran betartv a az álcázásircndszabályokat, törekedve az élet- és működőképe,sségük teljes értékúmegórzésére.
Harcbiztosiíás:
Kiemelt figyelmet kell fordítani a logisztikai alerységek harcbiztosí,tására. Számolni lehet az ellenség ryakori légi (repúlő-helikopter) és földi (légideszant, dwerzáns c§oportok) támadásával, melynek élja többek
közitt a logisztikai alegrségek erőinek, eszközeinek a megsemmisítése.

Műki;dtet i

cébzerű: -

figyelópont hálózatot,
tölté§ típu§ú védeimi építményeket
(magas talajvíz esetén),

eryes

tűzeszkióket tutajon.

A folyóparton drótakadályokat szükséges telepíteni, az ellenség kirakására alkalmas szakaszokat pedig elaknásítani.
Feszes kommendáns szolgálat megs znwezÉsévelel kell érni, az úr
vonalakon lévő tárryak őrzését, áteresztó-ellenórzó pontok múködését,
a forgalom szabá\ozását. Min'dez elősegíti a logisztikai alerységek gyors
manőverét a hídfóbe, a folyón történő után-és hátra szállítrásokat.

A rendelkezesre álló helyi lehetóségek kihasználásával, valamint fedeákek óvóárkok építé§évelbiztosítani sziiLlséges a személyi állomány,
anyagi készletek.é§ a saállító járművek megóvását.
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A üziakadály túlsópartján szewezett védelem e§etén, a üsszatérést
biztosító átkelőhelyek biztosítása és fenntartása jelentős erőket köt le.
Nag5rfokú a légvédelmi és műszaki erők igénybevétele. A viziakadályba
- az ellenség feló| - beömló patakok, folyók öntözőcsatomák
lehetővé
teszik azt, ho§l az ellenség azok felhasználásával közelí§e meg a védelmet, akkor erre a harcbiztosítás megszewezaélélfigelmet kell fordíta-

A logisztikai biaosítás végrehajtása
1.) Anyagi

bizíosítás:

A vizi akadóly védelmének atrya§ biáo§tósa, a védelmi harc logisztikai biztosításának szetvez réuétképei Ezen belül is az egyes feg/verfai
ták felhasznrálásának növekedése, az ellátás esetleges felnerülő nehézségei indokolják a sajátosságok vizs gálatát Ha a dandár csak az e5dk
parton (innenső) megy át védelembe, akkor a felhaszná|ás a védelmi harc
elveinek megfelelően alakul. Ha a dandár a viziakadály mindkét partján
véÁ, az anyagfelhasználás alegységenként és an}agnemenként változó
lesz. A gl.dd. Alegységeinek anyagi biaosítását a dd.pk. elhatározása és
az elóljáró logisztikai fónök és fe5ruernemi, szolgálatiág főnökök eryüttesen szervezik meg.
A negtenezés fó felsdstai!
1.) Meghatározni az alerységeknél és a dd. |ogisztikai szolálatnál
megalakítandó készletek na§Nágát, a ho. által biztosított (meg§zabott) anyag mennyisége alapján;

2.) Meghatározni az eryes ale5négek fo5nsztási normáit,
részéreengedélyezett foryasztási norma alapján;
3.) Meghatározni

a

a

dandár

feltöltés rendjét ale5lségre és anyagra eglaránt;

4.) Megszerveani az ellátással összhangban

a

szállítások végrehajtá-

sát.

Az aleg5rségeknél megalakítandó készletek nagyság4 fiigg azok feladatától és a dd. rés zéte tendel|xe.zésre álló anyagmennyiségtől. Naryobb
anyagi készleteket a főfeladatot végrehajtó aleg5ruégelnél kell negalakítani. Az iránlokban való és a hídfőben folytatott védelem, az ale5négek
minél nagyobb önállósítását követeli meg. E követelmény érvényesítése
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érdekében a védelmi harc kezdetére az anyagi kózleteket legalább a
csapatkészlet szintjéig feltöltsék. A hídfő, a vizi akadályon lévő szigetek
és kiugró partrészek védelmérekijelölt alegységeket megemelt anyagi
készletekkel kell ellátni, olyan meggondolás alapján, hogy részükre a feladat teljesítése idejón anyag-utánszállítás ne váljon szükségessé.

A tüzérségi és aknavető lőszerből a csapatkészletek nem fedezik a
napi felhasználás pótlását, ezéríezen lőszerfajtából célszerű kiegészítő
készleteket felhalmozni. Ezt indokolja még az is, hogy időlegesen megszakadhat az úánszállítás folyamatossága, valamint az a körülmény is,
lőszerhogy az alegységek bekerítésbe kerülhetnek. Ezért a különböó
fajtákból megalakítható kl egeszítő keszletek a következők lehetnek:
tü. aknavetó 0,6-1,2 ja-ig;
- egyéb lőszerfajtákból 0,5 ja-igl

_

- valamint más anyagokból (múszaki, élelem, egészségügyi anyag) is
lehet kiegészítő keszleteket képezni.

A kiegé§zító lószerkészleteket elsősorban a túzérségitüzelőállásokban, az elsó lépcső zászlóaljak század támpontjaiban kell felhalmozni,
általában földre rakva.

A hídfőben védő alegységeknél a kiegázító lőszerkészleteket java-

solt gépkocsin tárolni, Részükre ideiglenesen megerósítésként adható a
dd. szállítóeszközeinek

A

egy része.

dd. logisztikai szolgálatának tartalék anyagi készlettel kell rendel-

kezni a váratlanul felmerüló feladatok biztosítása céljából, meiyet az ellátó századnál célszerű létrehozni,

Az anya§ készletek felhasználása füg:
- az ellenség erejétől, légi tevékenységétől,
- a üziakadály jellegétől,

múszaki kiépítettségétól,
- a saját csapatok tevékenységétől (sikerétől).

- az álláskörletek

Mindezektól függően az anyagi készletek fogyasztása az alábbi ha-

tárok között

változhat:

l,őszerből:
- lövész: 0,ó-Q8 ja.;
- feld.löv.: 0,8-1,0 ja.;
- tü.av.: 1,5_2,0 ja.;
-

hk

0,6-1,0 ja.;

- rpct.:0,6-1,0ja.;

- lérak: 1,0-1,5 ja.;

Hajtóanyagból:
-

benzin: 0,2-0,3 ja.;

- gázolaj:0,3-0,4 ja.;

Élelem: 1,0 ja.
Hajtóanyag: 70-90 t.

Amennlben elegendő idő áll rendelkezésre, akkor az alegységek
ellátása a meghatározott tagozatokkal az alegység szállítóeszközeinek
bevonásával történik. Az ellenlökést végrehajtó alegységek logisztikai
biztosítására logisztikai eróket, eszközöket kell kijelölni,tartalékolni és
a várható feladatra fel kell készíteni. A védelem (hídfő) kiépítéseérdekében vegzendő száütási feladatok tartalmát, terjedelmét és idő szükségletétnagymértékben befolyásol1a az ellútó század. A létesítendő műszakj zárakÁoz szülséges műszaki-harcanyagot azok telepítéseközelében kijelölt helyeke kell szállítani.

A védelmi harc folyamán végzendő szállítási feladatok a hídfőben
lévó a|egpégeknél felhasznált és megsernmisült anyagok pótlásából, a
keletkezett sérültek és jaűtásra váró technikai eszközök hátraszállításából adódik. A túlparton (hídfőben) védó alegységeknél létrehozott ki_
egészító készletek csökkentik a szállítási feladatokat.
Amennyiben a dandár fó erőivel a túlparton hídfőt véd, s taító§an
sikeresen megakadályozza az ellenség folyóhoz történő kijutását, akkor
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feladatként kaphatja a bídfó további megtartá§át. Ekkor viszont szüLségessé válhat az alegységek - egléb megerósítés mellett - résáre lószer,
műszaki harcanyag, javító anyag utánsáűtása, melyet a LOG_II-MI kell

vegrehajtani. Ebben az esetben az utánsállítás elórelátó meg§zervezé§e
érdekébena dd. logisaikai fónöknek pontsítani szülséges az anyag átadás-áwétel helyér Mivel a dandrár raktárak anyagkészletei gépkocsika
vannak málházva, általában átrakís nélkü köactlenül a feltöltó helyre

(helyekre), tüzelóállásokba szállíthatók.

Az aleglséghez történó kiszállításokat, azoktényleges szülrségletük
alapján, az ellenség rohamának visszaverése után és a harc szüneteiben,
a hátravonás után a,kijelölt körletben az ale5nég-parancsnokok igénylése alapján kell vegrehajtani. A védelrni harc során nas§zámú sérülttel
kell sámolni, ezert az után§áütá§ végrehajtrása során a visszatérő, üres
gépkocsikat elsósorban a sérültelg jaűtásra váró eszközök háttasállítására szülséges elsősorban felhasználni.

Az alyagi készleteknek a üziakadály trú,lsó partjára történó átjutásának (sérültek, javításra váró eszközök hátraszállításának) módjait,
rendjét és idejét, minden esetben a következó szempntok figekmbe
vételévelcélszerű meghatározni:

-

a tűparton (hídfőben) harcoló ale5négek anyagi szülséglete,
sérütek sáma, javítrásra váró eszköók mennyisége;
a rendelkezésre ráIó hidal§ átkelóhelyelq átkelő

torc§ónak" komp, kishajó) szárna,

eszköók

(mo-

az ellenség földi és tégi tűzcsapásai a harctevékenység és a viszszatérésidőszakában,
s végül a logisztikai aleg5rségek a tűpartra való át- ill. visszajutrása
feltételeinek megléte (éjszaka, rossz látási viszony).

2.) Technikai biztosítás

A védelmi harc manőverezó jellege meghatározza a haditechnikai
eszköz magas fohí igénybevételét,eáít a feladatok eglike a védelem
kialakításakor és a védelmi harc alatt ezen eszközök
kiszolgálása.

i !.{)

alapos technikai

Kiernelt jelentőséget kell tulajdonítani a üziakadály túlsó partján,
elóretolt állásban, hídfőben védó aleg5négek technikai biztosítására. Ha
a dd. kózvetlen harcérintkezésben megy át védelemb e, akkot a technikai
bbtosítósra az alábbi tényezők hatnak:

-

a

technikai biztosítás megszervezésére rendelkezésre álló kevés

idó;

elfoglaltsága, lekötöttsége a mege|őző
a javító erők és eszközök
harctevékeny§ége során megsérült technikai eszközök javítási
munkálataival;
a

javító erők és eszközok lemaradrása a harcrendtól;

és végül a javítóanyag készletek csökkent

mennyisége.

Ebben az esetben a megerősító eróket, eszközöket, javító anyagokat, idóben át kell adni (csoportosítani) a hídfóben védelmet foglaló
ale5ségeknek, valamint a technikai biztosítás valamennyi rendszabályát
szóbeli intézkedés formájában le kell juttatni hozzájuk.
Ha a dd. nem közvetlen harcérintkezésben me5l át védelembe, akkor a technikai biztosítás rendszabályainak végrehajtása kevésbé lesz bonyolult.

A veszteségek meghatározásánál figyelembe kell venni azt,ltogy a
fegyverzet á a technika alapvetően 10-15 krn mélységighelyezkedik el
és ki van téve az ellenség tüzénégi, aknavető, valamint a légierő, más
fegyverek tűzhatásnak (10, 15 7o). Rendkívülijelentósége van azon meghozott rendszabátyoknak, amelyek a technikai eszköók kiszolgálásával,
harci alkalmazáshoz történő elókészítésével,a megbíáató (hibamentes)
működést van hivatva biztosítani. Elemezni szükséges az üzemeltetés körülményeit, a terep, időjárás technikára gyakorolt hatását. Végre kell hajtani valamennf technikai eszközön a §oronkövetkeó technikai kiszolgálrást, amelynek terjedelmét az előző I. vary II. sz. műszaki szemle óta
megtett kilométertől függóen kell meghatározni. Ilyen esetben a kiszolgálást valamennf technikai eszközln egyidejűleg hajtják végre, A technikai kiszolgálást döntó többségében a kezelő, vezetó állorhány hajtja
végre a hídfőben (tűparton) foglalt védelem elótt. Az ellenórzést élszerűnek látszik a zászlóalj javító-karbantartó rajaival elvégeztetni. Ahol
nincs javító állomány, például közvetlenek többségénél,ott ezt a feladatot is a j avító szolgálat állománya végzi. Elv, hogy a te.chnikai kiszolgálrást

12|

úgy kell végrehajtani, hogy a szülséges üzemeltetési tartalékok biztosítottak legyenek, a technikai hadrafoghatóság követelményeinek megfe-

leljen.

A megfubásodott, harci sérülést szenvedett eszközök sérülttechnikai
gyűjtőhelyre történó eljuttatására vontatócsoportokat kell múködtetni.
A vontatási utak vonalvezetése megegyezik a szállítási utakkal. A javítóvontató eróket a harcrendnek megfelelően, esetleg mindkét parton megosztva kell múködtetni. A túlparton (hídfóben) védő aleglségeket von-

tató, javító-vontató csoportokkal kell megerősíteni. Az előrevonási
(visszavonási) utakon, a hidak, fel- illewe lehajtóinál vontatókat kell alkalmazni. Hidak rombolása esetén, a műszaki alerységekkel együttműködve mentő-vontató részleget kell működtetni. A sérült technikai eszközök vontatását a fedozékek mögé, a vontatási útvonalaksa a zászlóalj
és a dandár javítóc§oport vontatói, a dandár védőszakaszán a sérülttechnikai 5rűjtőhelyre pedig a dd. javítószázad vontatói hajtják végre. A túlpaíton a sérült technika vontatását a hídfő közelében kijelölt körletbe
hajtjákvégre. A vontatrási sajátosságokból és a rendelkezé§re álló időből
adódik a rövid idejű, helyszini javítások jelentóségének a növekedése,
A helyszíni javítást javítócsoportokkal a fedezékek mögött, illetve a sérült iechnika g5Éjtésérekijelölt körletben élszerű végezni, majd üssza
kell térítenijaűtás után az alegységekhez. Alkalmazni szükséges a felhasználható elemek üsszajuttat^át az alegységekhez, a nem javítható
technikai eszközökből felhasználható fődarabok, részerységek kitermelését.A közép és nagyjavítást igénylő technikai eszközöket a dd.
STGYH-re kell vontatni, híd rombolása esetén átkelési eszközökkel,
kompokkal kell ezt végrehajtani. Itt a ho. javítózászlóaij erőiből kikülönített részlegek részt vesznek a technika javításában illetve a technikai
berakó állomásra történó vontatásában.
3.) Egészségiigri biztosítás:

Az egészségügyi biztosítást

úgy kell megszervezni, hogy mind a saját,
túlparton, mind pedig az átkelő (üssztérő) helyeken eryaránt biztosítva leryen a segélynyijtás. E feladat maradéktalan megvalósítása a
gyógyító kiürító biztosítás sajáto§ á feszes megszerveúsét iBény]li.

mind

a

A felkészülésidőszakában a dd. es ZSH-ról a sérülteket, betegeket
hátra kell szállítani a ho. SH-re vary a kijelölt polgári kórházba. Ebben
az idószakban végre kell hajtani az egészségüryi készletek feltöltését,

l

?,2

egészségügyi és harcbiztosítá§i anyagok pótlását, kiegészító késáetek
megalakítását.

Az egészségügi biaosítús sajátossdgai abból adódnaN hogl:

Az

-

a

sérültek, betegek hátraszál|ításának ryorsaságát és folyamatos-

ságát a folyó nagyb an akadályozza;

az egésaégigyi biztosítás rendszabályait egyidóben foganatosítani kell a üziakadály mindkét oldalán;
a

a

sérültek, betegek hátraszállításának folyamatába be kell iktatni
üziakadályon történó hátrasziá|lítást;

életmentő elsó orvosi segélyt kell biztosítani a ZSH-eken túlparton a sérülteknek, a dd. SH-en életmentő szakorvosi segé$;
szükségesséválhat (hidak rombolása esetén) a sérültek vízból
történ6 kimentésének végrehajtása és a üsszatérést biztosító
múszaki alegységekkel eryüttműködve;
rendszabályok foganatosítása szü}séges a túlpartról át§aállított
-parton
történő fogadására, segélynyújtásía, a
sérúltekinnenső
további hátraszállításhoz való előké§zítésíeegévs égügti

bbto s ító s fe l ad at ain ak sikere s v égre haj t á s a érdekében :

hidak romboltsága *etél az átkelest biztosító-műszaki erókból
kijelölt mentőoútagok állományába egészségügyi erőket kell
beosztani;
helyes elosza rendelkezésre álló egészségüg5ri erók és eszközök
alegységek
hogy
az
a
feltételét,
tásával meg kell teremteni annak
a
szokásosnál
szakasza
egészségüfu erői, illetve a dd. kiüdtési
mlaga*u6b fokl §egéb,t képes legyen nyrijtani, valamint képes
leglen sérült kihordás, osszeg5nijtés és szállítás feladatait ellátni.

A fent leírtak megvalósítása érdekébenaz

a|egységeket lehetőleg

orvossal, sebesülMvókkel és sebesült kihordó eszközökkel, erőkkel kell
megerósíteni. A dd, SH-et a ho.egésxégúg5ri szolgálat erőiből megerősíthitik a szakaorvos brigáddal, ezen kívül a dd, kaphat egyéb (seb. száll.
eszk., stb.) egészségügyi megerósítést is.
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Az egészségtigtibafu§tás meguanezésénél az erőket, eszközöket a
harcrendnek megfelelően kell csoportosítani. Az ellenség felőli partot
védó erőknél a z.(dd.) segé\helyet a parthoz közel, az átkelőhelyek közelében (hídfőben) célszerű telepíteni. A túlparton harcoló alegl,ségeket
egésxégüg5ri erőkkel eszközökkel kell megerősíteni. Ha a dd.SH nem a
hídfőben hanem a saját parton települ, akkor az EÜSZF-nek kell megszervezni a sérültek folyón való átszállítását (híd rombolása esetén) a
dd.PK által kijelölt (biztosított) átkelái eszközökkel. Erte a célra az átkelési helyeknél sérüIt be- és kirakóhelyeket kell szervezni, ahonnan a
sérülteket a ho.által meghatározott SH-re kell szállítani, melyet az a dandár érdekében működtet. Asérülteket, betegeket híd hiányában deszantátkeló és a helpzínen található szülrség eszközökkel kell a üziakadályon
hátraszállítani"
A várható egésxégügyi veszteség nag5nága több tényezőtól fúgg, de
elsősorban az ellenség várható tevékenysége, valamint a védelem műszaki képítettségének
a fokabatározza meg. Az egészségügyi veszteség a dd.
harcfeladatának jellegéból, védelmi módjából adódóan általában gócszerűen, tömegesen jelentkezhet (az ellenség támadásának tüzérségielőkészítésekor,a roham elhárításakor, üsszavonulás/folyón való átkelés) és
az ellenlókés végrehajtásakor, Haryományos feg]ryerek alkalmazása esetén az egészségügyi veszteség a dd-nál: í0-20 Vo közölt ingadozhat. A
rendelkezésre álló egészségügyi erók, eszközök alkalmazásánál törekedni kell megfelelő egészségüryi tartalék létrehozására is.
4.) Közlekedési bizíositás:

A dandár a közlekedési biztosítás végrehajtásához csak részben rendelkezik szakalegységgel (Közúti-Komendáns ereje nincs), Az után- és
hátraszállítások, a vontatások biztosítása céljából a dandár részéreszállítási utakatjelölnek ki, erre a célra igénybe veszik a csapatutak hálózatát.
Add-nál törekedni kell arra, hory az első lépcsóben védő zászlóaljakhoz,
az előretolt állásban (hídfőben) vedő alerységekhez, a dd. tüzérség túzelőállá§aihoz külön-külön szállítási és ezeket összekötő egy-két harántút kerüljön kijelölésre és berendezésre. A dd. szállítási útj ait az e||átószázad települési körletétől a zászlóalj kiszolgáló szakaszokig, segélyhelyekig és zászlóalj dd.tüzérségtüzelóállásáig kell kijelölni és berendezni.
A zászlóa|j logisztikai alegységek vonalában és a üziakadály mentén harántutakat kell kijelólni és berendezni a szállítási, vontatási és alegység
manőverek végrehajtására. A fentieken kívül tartalék, kerűlő és bekötő-
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utakat kell kijelölni és berendezni, valamint a viziakadálynál az átkelőhely kettőzését célszerú biztosítani. A tartalék és kerüló utakat forgalomra csak akkor rendezzúk be, ha a szrállítási utak romboltságából adódóan a forgalmat ezeke kell áthelyezni.

Az űthálőzat előkészítésekor fő figyelmet a üziakadályon á§ezető
átkelők működőképességének biztosítására kell fordítani. A üziakadályok mögött elterúlő árteíületek általában gyenge úthálózattal rendelkeznek, s ezek az utak az esetek többségében, akadályozzák az ellenlökések gyors végrehajtását. Ezért a műszaki és egyéb kijelölt eróknek sok
munkát jelenthet az utak és az utakon lévő műtárgyak építése,jaűtása,
megerősítése, valamint a szállítások, vontatások végrehajtása.
Ebból következik, hogy a logisztikai feladatokat végrehajtó jármű-

vek, jármúoszlopok mozgását a dandár alegységeinek mozgásával szükséges összehangolni, melyet az összfegyvernemi törzzsel illetve a TOF-el

kell egyeztetni.

A szállítási utak kijelölésénél, azok berendezésével és fenntartásával
kapcsolatos tervező-szervező munkában esrütt kell múködni a dd.MÜFel. Az utak berende.zeséhez és fenntartásához logisztikai, núszaki, komendáns, szülség esetén parancsnoki utasításra más eróket és eszközöket kell igénybe venni. A dandár szervezetszerű közúti komendáns alerységgel történő megerősítésérecsak ritkán kerülhet sor.
Védelemben az utak berendezésénél,a jaűtás, a helyreállítás fokának rneghatározásánál figyelembe kel| venni, hory azoknak többszöri áthaladást kell biztosítaniulg huzamosabb ideig tartó igénybevételúkrekerülhet sor.

Ebből eredően az utak, az átkelóhelyek javítására, forgalom iránftására több eróre és eszközre van szülrség. A felállítandó forgalomszabályák szárnát csökkentheti az a tény, hogy hazai területen széleskörűen
alkalmazhatók a forgalomirányító táblák, az állomány helyi i§merete.
Nagy figyelmet kell fordítani a viziakadályon lévő átkelóhelyeken a
forgalomszabályozásra, a fel- és lehajtásra.
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5.) A vezetés rendje:

A logisztikai vezető szervek feladata viziakadályra támaszkodó védelem esetén bővül, a logisztikai alerységek megosztottságából adódóan
pedig megnehezül.
Aüziakadályra támaszkodó harctevékenységfo$atása megköveteszem előtt
kell tartani a logisztikai biztosítás rendjét, s a megnövekedett információ
igényt ki kell elégíteni.

li

a gondos és előrelátó tervezést, melynek során különösen

A dandár logisztikai szolgálatrának a főerókifejtését a védelem fő
irányában a hídfőben, a szigeteken védó és az ellenlökést végrthajtó
aleglségek logisztikai biztosítására cé|szerű összpontositani.

A LOGF részérefontos elv

az, hogy a folyamatos vezetés részeként
időben, kellő elórel.átással értékelje a kialakult helyzetet és teg]en javaslatot a parancsnoknalc

1.) A logisztikai alegységek folyóhoz történó elórevonási menetvonalaira, körleteire, a túlparton való telepítés helyére, idejére;

2.) A LOG \/P (operatív csoport) településénekidejére, működési
rendjére;
3.) Az anyagel|átás sorrendjére;
4,) Asérültek, a javításra váró technikai eszközök
rendjére.

hátraszállításának

A logisztikai alegységek vezetése bonyolulttá válik, ezen alegységek
rendszerint két |épcsőre vannak osztva és működésüket sokszor mindkét
parton más-más feladattal, de egyidőben végzik

A hídfőben fol}tatott

harctevékenység esetén igen fontos, hory a
jól megismerje a beállt változásokat és állandóan tisztá_
ban legyen a logisztikai helyzettel.

LOGF időben

is

A hídfőből való kivonás (visszavonulás), átkelés ütemében saját
partszakaszon - a dd,törzs által kidolgozott tervnek megfelelően - kijelölt
körletben gyülekeznek a logisztikai alegységek, a következő harcfeladat
logisztikai biztosítása céljából.
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A dd.LOG VP megosztott harcrend esetén a saját parton települ. A
LOGF a tűparton folyó harc logisztikai biztosításának helyszíni irányítására, segítéséreoperatív csoportot múködtet.

Végezetiil:

A viziakadályokkal kapcsolatos harctevékenység megkóvetelei

gondos és elórelátó tervezést, melynek folyamán különösen
kell tartani a logisztikai biztosítás rendjét.

a

szem előtt

A leírtak üzsgálatán keresztül látni lehet,

hogy a viziakadályra támaszkodó védelem logisztikai biztosítása eg5l sor olyan problémát vet fel,
amely több tekintetben is eltér a védelem logisztikai biztosításának általános kérdéseitől, melyek megoldását folyamatosan kutatni kell.

A cikkemben tárgyalt kérdésekkorántsem meíítikki a viziakadályra
támaszkodó védelem logisztikai biztosításának sajátosságait, vizsgáIatát
nem szabad lezártnak tekinteni.
Következtetések, javaslatok:
1.)

A viziakadályra támaszkodó védelem a logisztikai szolgálat elé
számtalan á bonyolult feladatot állít, mivel a hagyományos feladatok mellett, más szolgálatokkal együttműködve, (partváltást)
és annak logisaikai biztosítását is vegre kell hajtani;

2.) Kutatni kell a jövőben, az anyagi eszkózök vízen, szükségeszközökön való átjuttatásának új, eryszerű módszereit, fogásait, alkalmazva a már ismerteket é§ beváltakat;
3.) Ki kell dolgozni a folyón való visszatérés időszakában az ATB
szervezetek élet-, működőképességét fokozó rendszabályokat,
megteremteni azok lehetséges tárryi feltételeit;

4.) Logisztikai

törzsekkel, tisztekkel celszerű e kérdésteljesebb
körű feldolgozását hadmúveleti-harcászati felkészítésrendszerében (g5rakorlatok, törzsgyakorlások, törzsfoglalkozások,
pk-i és szakkiképzések)kimunkálni a késxégszint eléréseérdekében.
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