
Tüzérosztály támodóharcának hadtápbiztositása 

S o v á n y J á n o s őrnagy 

A szárazföldi csapatok tűz- és csapásmérő erejének alapját a rakéta
csapatok képezik. A rakéták hatalmas pusztító erejük, nagy hatótávol
ságuk és manőverező képességük folytán, képesek az ellenség főcsoporto
sitásának, fontos célpontjainak, objektumainak megsemmisítésére. 

A rakéta-atomfegyverek ilyen megsemmisítő képessége és döntő 
szerepe mellett is a korszerű harc megköveteli, a pusztítóeszközök más 
fajtájának széles körű alkalmazását. Elsősorban vonatkozik ez a tüzér
ségre, amelynek fő jellemzői - viszonylag nagy tűzerő és lőtávolság, 

tüzelési pontosság, az eszközökkel és a tűzzel való manőverezés nagy le
hetősége - mindezek alkalmassá teszik a rakéta csapásainak kiegészíté
sére, valamint a rakéták által meg nem semmisített célok lefogására, 
megsemmisítésére. 

A tüzérség fontosságát aláhúzza, hogy a hadműveletek kezdődhetnek 
és egy ideig folyhatnak atomfegyver alkalmazása nélkül. Ilyen körülmé
nyek között a szárazföldi csapatok alapvető tűzerejét a tüzérség képezi 
és rá hárul a célok és objektumok nagy részének megsemmisítése. 
A fentiekből adódóan megállapítható, hogy a tábori tüzérség szerepe a 
tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai között sem csökken, 
sőt hagyományos fegyverekkel vívott harctevékenység során nő. A tüzér
ezred alegysé~ei együtt, vagy külön-külön is, önállóan oldhatnak meg 
feladatot. A tüzérosztály támadásban tevékenykedhet hadosztály vagy 
ezred tüzércsoportban, átalárendelésre kerülhet gépkocsizó (harckocsi) 
ezrednek, lehet gépkocsizó lövész-, vagy harckocsi zászlóalj előrevetett 

osztagként történő alkalmazásakor támogató. A tüzérosztály harcát fegy
verzetétöl és harci alkalmazásából adódóan sajátos módon vívja meg. 
A tüzérség tüzelőállásai, az ellenséggel közvetlen harcérintkezés esetén is, 
annak gyalogsági tűzfcgyvereinek hatótávolságán kívül helyezkednek el. 
Kivételt képeznek a tüzérség figyelőpontjai, melyek az ellenség perem
vonalától 800-1000 m távolságra helyezkednek el. Ez a tény több sajátos 
körülményt teremt a tüzérosztály hadtápbiztosításában. 

A tüzérosztály hadtápbiztosítása a csapathadtáp utasításban megha
tározott elvektől és rendszertől nem tér el, azonban a tüzérosztály harci 
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alkalmazásából, feladatából és az állomány összetételéből adódóan sajátos 
módon érvényesül. 

A tüzércsapatok és azok hadtápjai az összfegyvernemi csapatok sáv
jaiban, azok harcrendje mögött kerülnek alkalmazásra. így a tüzércsapa
tok önálló működési sávval nem rendelkeznek. A tüzércsapatok hadtápját 
oly irányban kell elhelyezni, ahol az alegység, egység zöme kerül alkal
mazásra és olyan távolságra, ahonnan az alegységek ellátása folyamatosan 
biztosítva van. Ez a távolság általában 6-8 km lehet a tüzelőállásoktól 
számítva. 

A tüzércsapatok és azok hadtápja önálló után- és hátraszállítási utat 
nem kapnak, hanem az összfegyvernemi csapatok útjain kerülnek előre
vonásra. illetve azokat használják. 

Az ellátásért való felelősség elve az alábbiak szerint valósul meg. 
A tüzércsapatokon belüli ellátásért a teljes felelősség a parancsnokot 
terheli. Ezen belül a parancsnok hadtáphelyettes felelős az ellátásért, a 
neki alárendelt szolgálati ágakon belül: hajtóanyag, élelem, ruházat, el
helyezési szolgálati ágakon belül, valamint a hadtáp megszervezéséért és 
az össze8 ellátási ág terén az alárendeltek felé történő szállításért. 

A tüzércsapatoknál a szállítási feladatok nagyobb részét a tüzér lő
szer szállítása képezi. A lőszerellátását a fegyverzeti szolgálat végzi. A 
fenti ellátás rendszere általában érvényes a tüzércsapatok megosztott 

•' harci alkalmazása esetén is. 
A szállítási feladatok végrehajtásában az ütegek löszerszállító eszközei 

a hadosztály szállítási tagozatáig is bevonásra kerülhetnek. Gyakori az 
.,,. egyes szállítási tagozatok megkerülése. Ezáltal rövidebb idő alatt, keve

sebb átrakással kerül a lőszer a felhasználókhoz. 

A tüzércsapatok egészségügyi biztosításában is több sajátosság érvé-
nyesül. Az ezred segélyhely alkalmazásra kerülhet: 

- saját egység egészségügyi biztosítása érdekében; 
- megerősített gl. (hk.) egység érdekében; 
- lehet magasabbegység tartaléka. 

A fentiekből adódóan a tüzércsapatok sebesültjeit, betegeit a meg
erősített vagy a hozzá legközelebb eső összfegyvernemi egység, magasabb
egy.ség által telepített segélyhelyre szállítják a területi ellátás elve alap
ján. Rendszerint a tüzéregységek szállítóeszközeivel kerülnek a sebesül
tek elszállításra az összfegyvernemi egységek telepített segélyhelyeire és 
itt történik a sebesültek ellátása. A sebesültek összegyűjtéséért és segély
helyre történő szállításuk megszervezéséért a tüzércsapat egészségügyi 
szolgálatvezetője felelős. 

A támadó harctevékenység megszervezésének időszakában a tüzér
osztály ellátó részlegének felkészítése az ezred hadtáp felkészítésének 
szerves részét kell. hogy képezze. A tüzérosztály ellátó részlege - állo
mányánál fogva - alapvetően az élelem- és vízellátás kérdéseivel foglal
kozik. Jelenlegi szervezettségénél fogva több ellátási ág anyagával nem 
is tud foglalkozni. A tüzérosztály ellátó részlege áll: egy fő tiszthelyet
tes - ellátó részleg parancsnok -- 1 fő raktáros - 3 fő szakács, 1 db 
tehergépkocsi és 1 db mozgókonyha. 
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A tüzérosztály ellátó részlege képes támadóharcban a tüzérosztály 
zökkenőmentes élelem ellátásának megszervezésére és végrehajtására: a 
tüzérosztály más anyaggal történő ellátását közvetlenül az egység hadtáp
készleteiből a hadtáphelyettes irányításával a szolgálatiág-vezetők végzik. 
A támadóharc felkészítésének időszakában a parancsnok hadtáphelyet
tcse fő figyelmet kell, hogy fordítson a szállítási feladatokra, elsősorban 
a tüzér lőszerre vonatkozóan, valamint az egészségügyi biztosítás, ezen 
belül is a sebesültek összegyűjtésének és hátraszállításának megszerve
zésére. 

A tüzérosztály hadtápbiztosításának kérdései a hadtápparancsban 
kerülnek megfogalmazásra. Ezt megelőzően célszerű előzetes intézkedést 
kiadni, melynek tartalma alapvetően nem tér el a gépkocsizó lövész
zászlóalj, vagy harckocsi zászlóalj részére kiadandó intézkedéstől. A had
tápparancs kivonatot a megszervezési időszakban a tüzérosztály parancs
nokok részére időben ki kell adni, lehetőleg írásban. 

A hadtápparancs írásban történő előkészítése és a kivonatok eljut
tatása nem gátolhatja a tüzérosztály időbeni felkészítését. A hadtáppa
rancs tartalmát célszerű az osztályparancsnokokkal - amennyiben erre 
mód és lehetőség van - szóban ismertetni. 

A tüzérosztály-parancsnok megismerve a támadó harc hadtápbiztosí
tását, saját alegységére vonatkozóan, a harcfeladat figyelembevételével 
tü,ztázza helyzetét. majd a támadóharcra vonatkozó elhatározásában meg- -:. 
határozza: 

- a lőszerszükségletet, annak lépcsőzését és az egyes feladatokhoz. 
felhasználható lőszer mennyiségét és fajtáját darabban; 

- a hajtóanyag feltöltés és utántöltés: 
- a meleg étkezés kiosztásának: 
- a sebesültek és sérült technikai eszközök összegyűjtésének és 

hátraszállításának, valamint az ellátó részleg mozgásának és vele való 
összeköttetésnek rendjét. 

Mindezen feladatok végrehajtásának megszervezésével, ellenőrzésével 
a tüzérosztály törzsfőnökét bízza meg. A támadóharc folyamán az osztály 
parancsnoknak nincs ideje a hadtápbiztosítás részkérdéseivel foglalkozni. 
A tüzérosztály törzsfőnök teljes mértékben ismeri az osztályparancsnok 
támadóharcra vonatkozó elhatározását és a harc folyamán is az osztály
parancsnok közelében tartózkodik (osztály figyelőponton), így állandó 
összeköttetésben van az ütegparancsnokokkal és rajtuk keresztül intézke
déseket tud fogantosítani a folyamatos ellátás érdekében. 

A továbbiakban vizsgáljuk meg a tüzérosztály anyagi és egészség
ügyi e.llátását támadóharcban. 

A tüzérosztály lőszerfelhasználása támadóharcban naponta elérheti a 
szállítókapacitásának kétszeresét is. Ez a mennyiség szállítás szempontjá
ból is nehéz feladatot ró az osztály- és az egységhadtápra egyaránt. 

A tüzérosztály állományába tartozó járművek nagy vonóerővel és 
szállítósúly kapacitással, valamint nagyfokú terepjáró képességükkel meg
felelnek a korszerű harc követelményeinek. Képesek a löveg vontatása 
mellett egy-egy feladathoz szükséges lőszer egyidejű szállítására. Ez a 
támadóharc tüzérségi biztosítása szempontjából döntő jelentőségű. Mi-

12 



/ 

előtt részletesen rátérnék a tüzérosztály löszerellátásának tárgyalására, 
szükségesnek tartom olyan kérdések megemlítését, amelyek ugyan nem 
hadtáp jellegű feladatok, de szorosan hozzátartoznak az ellátás rendszeré
hez és csak ezen keresztül tudjuk egységesen értelmezni, hogy miként 
jut el a lőszer az elöljáró raktáraktól a tüzérségi tüzelőállásba, illetve a 
Jövegekhez. 

Tüzelőállás elfoglalása után az üteg első tiszt parancsára a lövegek
től jobbra vagy balra 3-5 méter távolságra löszerfülkéket és a löveg
állástól hátrafelé szétszórtan 15-30 méter távolságra lőszervermeket kell 
berendezni. A lőszerfülk.éket és -vermeket úgy kell berendezni, hogy a 
bennük elhelyezett lőszer védve legyen az atomrobbanás léglökési hul
lámától, a lövedék becsapódása és repeszek ellen, továbbá a helyszínen 
található anyagokkal be kell fedni, hogy a lőszert az eső, hó, homok, por 
és a napsugarak ne érjék. Fedett tüzelőállásban, a lőszerfülkében egy 
feladat végrehajtásához szükséges löszermennyiséget lehet tárolni egy
időben. A többi lőszert a lőszervermekben és a gépjárműveken málházva 
a vontatótelephelyen kell tárolni. Ha elegendő idő áll rendelkezésre, a 
lőszervermeket és a lövegállásokat közlekedő árkokkal kell összekötni. 
Az elhasznált lőszert a lőszervermekböl a kezelők pótolják. A lövegállás 
területén és a lőszerfülkékben a lőszert rakásokban kell tárolni - ládá
ban vagy ládából kiemelve gerendán, helyszínen található aljazatra kell 
rakni. A lőszervermekben a lőszert lőszerládákban, becsomagolva, be
csukott zárakkal kell őrizni. A lőszerhüvelyeket össze kell gyűjteni és a 
fegyverzeti szolgálatnak hátra kell szállítani és leadni. 

Az ütegparancsnok a lövegvontató és lőszerszállító gépkocsik részére 
a tüzelőállás mögött jobbra vagy balra a terepviszonyoktól függően 400-
500 méter távolságra vontatótelephelyet jelöl ki. A vontatótelephely ki
jelölésénél figyelembe -kell venni, hogy jó összeköttetés és a vontatóknak 
a lövegekhez történő gyors behajtása biztosított legyen. A vontatók és 
lőszerszállító gépjárművezetők a gépkocsiknál tartózkodnak. A vontató
telephely parancsnoka, az osztály technikus tiszthelyettes és az üteg szol
gálatvezet a telephelyen tartózkodik. 

A tüzérosztály lőszerellátása, mint már említettem az elöljáró rak
tárak készleteiből történik. A gyakorlatok eddigi tapasztalatai alapján 
kialakult módszernek tekinthetjük, hogy a tűzelőkészítéshez szükséges 
lőszert a tüzelőállásban földre rakjuk, míg a löveg vontatókon és a lő

szerszállító eszközökön. a további szükségletek felmálházott állapotban 
vannak. A tűzelőkészítésre meghatározott lőszermennyiséget az elöljáró 
szállító eszközei a tüzérség tüzelőállásaiba szállítják. A tüzelőállás mögött 
a terepviszonyoktól függően 400-500 méter távolságra lőszer lerakó (lő

szer átvevő) helyet jelöljenek ki, melynek parancsnoka az üteg első tiszt, 
aki a kiszállított lőszert átveszi. Az ő feladata egyben a lőszer lerakó hely 
arapJ qqg) Sy [O >J.nfuoa lJJapJ qqapJAQJ "IAUYWO!ll' 9[ilZO'( a [ilZZ:;[ ")OlJU'.l) 
-.IQl S! uaq11aWJ:aA.Jazs91 a a.1,JZS~ )[a8ain. za ~pai, .1azs91 a A8Q. '!zsai 
~A91aqa1 da.1a+ 13 uaq!Auuawv ·s! as?'ZaA.Iazsliaw J[~lJSOlZ!q uanaAZR)[ 
jut a műszaki munkák végzésére. 

A lőszervermekben az elfogyasztott lőszert elsősorban az ütegek 
lőszerszállító járműveiről pótolják. Az így felszabadult szabad szállítótér 
a magasabbegység-parancsnok hadtáphelyettese vagy az egységparancsnok 
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hadtáphelyettese intézkedése szerint, rendszerint bevonásra kerül. A tá
m_adóharc egy napján 2-3 esetben is előfordulhat, hogy az elöljáró szál
lítási tagozatban saját anyag (tüzér lőszer) szállítására a szállító eszközök 
bevonásra kerülnek. 

A tüzéregységnél rendszeresített szállítótérrel és jól összehangolt szál
lítási feladatokkal zökkenőmentesen megoldható a tüzérosztály folyama
tos lőszerellátása. Ennek alapvető feltétele, hogy a parancsnok hadtáp
helyettese és fegyverzeti szolgálat főnöke együttműködjön a szállítási 
feladatok megoldásában. A fegyverzeti szolgálat főnök folyamatosan 
kísérje figyelemmel a tüzérosztály lőszerfogyasztását és kellő időben je
lentse a szállítótér igényét: honnan, hova, míkorra kell mennyi lőszert 
kiszállítani. 

A tüzérosztály részére a támadóharc folyamán egy-kettő, majd a nap 
végén a másnapi harctevékenységhez egy alkalommal számolnak tüzér 
lőszerszállítással. Lövész lőszer szállítással a nap második felében vagy a 
nap végén kell számolni. A nap végén történő szállításoknál különösen 
fontos, hogy a világító- és jelzőgránátok az éjszakai harctevékenység 
megkezdése előtt eljussanak a tüzérség tüzelőállásaiba. 

A tüzérosztály üzemanyaggal történő ellátása kisebb terjedelmű fel
adatot jelent, mint a lőszerellátás, azonban jelentősége semmivel sem 
kevesebb. A támadóharc megkezdése előtt a tüzérosztály hajtóanyag 
készletei a mozgókészlet szintjére feltöltésre kerülnek. Célszerű a harcba
vetés terepszakaszáig szükséges hajtóanyagot kiegészítő készletként ki
adní. A tüzérosztály hajtóanyag ellátását elsősorban az ezred raktár kész
leteiből, valamint az elöljáró által biztosított készletekből pótoljuk. A 
tüzérosztály gépjármű állománya hajtóanyag minőség szempontjából ígen 
különböző. A támadóharc ütemét és napi távolságát figyelembe véve, 
valamennyi gépjármű mozgókészlete fedezi a napi szükségletet, azonban 
a támadóharcnap második felében és a nap végén szükséges az elfogyasz
tott készletek pótlása. Támadóharc folyamán napközben nem indokolt a 
hajtóanyag utántöltés. 

A nap végi feltöltést több változat szerint hajthatják végre. Elsősor
ban és egyík leggyorsabb módszernek tekinthetjük a töltőgépkocsíval 
történő töltést. Ehhez azonban az szükséges, hogy a töltés megkezdése 
előtt a gépjárműveket csoportosítsák és úgy helyezzék el, hogy egyidőben 
négy jármű feltöltése váljék lehetővé. lgy egy üteg járműveinek feltöltése 
- beleértve a mozgási időt is - 15 perc alatt megoldható. A másik 
feltöltési változat a kannacserével történő megoldás, vagy hordóból, 
illetve e kettő kombinációjával. Itt a feltöltési idő egy ütegre vonat„ 
kozóan 25-30 percre emelkedik, elsősorban a hordóból történő utántöltés
kor. A tüzérosztály esetében célszerű az utántöltést ütegenként végre„ 
hajtani a vonatkozó telephelyeken. Itt a töltőgépkocsit alkalmazzuk, míg 
a tüzér figyelőpontokon levő gépjárműveknél a kannacserével történő 
feltöltés a célszerűbb megoldás. 

Az élelemellátást a tüzérosztálynál az ellátó részleg végzi. A támadó
harc megkezdése előtt a személyi állományt meleg étkezésben kell része
síteni, erre rendszerint az első alkalommal a reggeli alkalmából kerül sor. 
A tüzérosztály alkalmazásából adódóan, mivel az egyes tüzelőállásokban 
huzamosabb ideig is tartózkodik, lehetőség van a meleg étkezés támadó-
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harc közbeni kiszolgálására is. Ennek egyik feltétele, hogy a tüzérosztály 
törzsfőnök időben intézkedjen az ellátó részleg parancsnoka felé a meleg 
étkezés elkészítésére és kiszolgálására. A meleg ebéd biztosítása megold
ható úgy is, hogy a személyi állomány részére a felkészülés időszakában 

~· készételt adnak ki és a saját melegítőeszközével melegíti fel, valamint 
űgy, hogy a készételt az ellátó részleg mozgókonyhában felmelegítik és 
háti éthordókban szállitják el az ütegnek. Az ellátó részleg támadóharcban 
képes kétfogásos étel elkészítésére és kiszolgálására. Az étel elkészítése 
után az ellátó részleg a terepet kihasználva, a tüzelőállások mögött étel
kiosztó helyet létesít. Az ütegek szolgálatvezetői az ételosztó helyről fel
vételezik az élelmet és a vizet, majd a tüzelőállásban kiosztják a személyí 
állomány részére. A személyi állomány étkeztetése eltér a gépkocsizó 
lövészcsapatokétól. A tüzéralegység állománya kétharmad részének a 
tüzelőállásban állandóan tűzkésznek kell lenni, így a személyi állomány 
egyharmad része étkezhet egyidőben. 

Ennek gyakorlati végrehajtását az ütegparancsnokok határozzák meg. 
Hasonló módon történik a tüzérségi figyelőpontokon levő állomány élelem
ellátása is. :Éjszakai harctevékenység esetén az éjszakai pótlékot a vacso
rával együtt célszerű kiadni. Az étkezésekkel egyidőben a személyi állo
mány evőcsészéinek és evőeszköz készletének elmosogatásához melegvizet 
kell biztosítani. A támadó harctevékenységet megelőzően célszerű a tüzér
osztály ellátó részlegének 2-3 napra szükséges nem romlandó élelmet 
az étlap alapján kiadni, így a naponkénti utánszállítás élelem vonatko
zásában a romla11dó élelemre és vízre korlátozódik. 

A személyi állomány időben és jó minőségű élelemmel való ellátása 
nagymértékben fokozza a személyi állomány hangulatát és fizikai álló
képességét. 

A tüzérosztály egészségügyi biztosítása alapvetően a területi ellátás 
elvei szerint történik. A sebesültek összegyűjtését és hátraszállítását az 
ezred egészségügyi szolgálatvezető szervezi meg. A megszervezés idősza
kában a tüzérezred-segélyhely alkalmazásától függetlenül az összfegyver
nemi egység egészségügyi szolgálatvezetővel pontosítani kell a sebesültek 
ellátásának és hátraszállításának lehetséges módjait. Ez történhet sebesült
szállító-gépkocsival vagy sebesült szállításra berendezett tehergépkocsival. 
Ez utóbbira abban az esetben kerülhet sor, amikor az ezred lőszerszállító 
eszközei a tüzelőállásba lőszert szállítottak, majd a lőszerlerakás után a 
tehergépkocsikat sebesült szállításra berendezik. !gy 1 db tehergépkocsi 
képes 3-5 fő fekvő sebesültet elszállítani. Nagyon fontos tényező, hogy 
az űtbaindítás előtt ezekre a járművekre tegyünk fel hordágyakat, mivel 
a tüzérosztály csak 3 db hordággyal rendelkezik, ami a sebesültek 
sebesűltgyűjtő fészekbe való szállításához szűkséges. 

A tüzérosztály állományából kiképzési időszakonként és ütegenként 
2 -2 fő kerűl sebesültvivő kiképzésre. !gy a tüzérosztály rendelkezik 1 fő 
egészségügyi tiszthelyettessel, 3 fő egészségügyi katonával és 18 fő sebe
sültvivő kiképzésen részt vett katonával, akik a lövegrajok állományába 
tartoznak. Ezen sebesültvivők képesek a sebesültek összegyűjtésére és 
folyamatos hátraszállítására. Az ütegek 1-1 db hordággyal rendelkeznek, 
így egyidőben 1-1 fő sebesültet tudnak szállítani 1 sebesültgyűjtő 

fészekbe. Az egészségügyi katona egyben képes a sebesültek elvtársi 
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segélyben való részesítésére, szorító kötéseket felrakni, törött végtagokat 
.rögzíted. 

Az osztály egészségügyi tiszthelyettes a sebesültgyűjtő fészekben tar
tózkodik az üteg harcrendje mögött 200-300 m távolságra. Részt vesz a 
sebesültek összegyűjtésének és sebesültgyűjtő fészekbe való szállításának 
szervezésében, irányításában és ellátja a sebesülteket, hogy azok szállít
hatók legyenek. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a tüzérosztály egy adott feladatánál pl. 
egy ellenséges ellenlökés elhárításának tüzérségi támogatásánál 12 fő se
besült keletkezett, melynek megoszlása 4 fő az osztályparancsnok figyelő
jében, 3 fő 1. üteg és 5 fő a 2. ütegnél, akkor a sebesültek összegyűjtése 
és hátraszállitása egy változatban az alábbiak szerint oldható meg: 

Az OPK figyelőjében keletkezett 4 fő sebesültet a 2. gl. ZSH-re 
szállítják a sebesültvivő katonák. Az 1. és 2. ütegnél keletkezett sebesül
teket a tüzérosztály által létesített sebesültgyűjtő fészekbe szállítják a 
sebesült vivők. A sebesültgyűjtő fészekben az osztály egészségügyi tiszt
helyettes elsősegélyben részesíti a sebesülteket, megigazítja kötéseiket, 
fájdalomcsillapítot ad, szállíthatóvá teszi, majd az ezredsegélyhelyre szál
lítja. A fenti példában az 1. ütegtől az első sebesült 15-20 perc, míg a 
harmadik sebesült 35-50 percen belül eljut a sebesültgyűjtő helyre, 
ahova megérkezik az ezredsegélyhely mentő gépkocsija és a sebesültek 
2-3 órán belül elsöorvosi ellátásban részesülnek. Mindehhez az szükséges, 
hogy az egészségügyi szolgálatvezető az ezred.segélyhelyen a sebesülést 
követően 50-60 percen belül értesüljön és a sebesültszállító eszköz útba
indítására intézkedjen. Hasonló időben oldható meg a feladat abban az 
esetben, ha a lőszerszállító járművek pl. a tüzelőállás területén, vagy 
közvetlen mögötte 800-1000 m-re tartózkodnak. 

Hogy a tüzérosztály sebesültjei viszonylag rövidebb idő alatt jutnak 
el az elsőorvosi segélyig, ez abból a helyzetből adódik, hogy a tüzérosztály 
tüzelőállásai 3-4 km-re vannak az ellenség peremvonalától és az ezred
segélyhely települése is mintegy 3-5 km-en belül történik. 

Megemlíteném, hogy az ütegek lőszerszállító gépkocsijai nem rendel
keznek hordágyfüggesztő és rögzítő felszereléssel. A sebesültek hátraszál
lításának időbeni végrehajtását döntően befolyásolja, hogy megfelelő 

rádióösszeköttetés álljon rendelkezésre. Ennek hiánya esetén a sebesültek 
2-3 órán belüli szállítása úgy is megoldható, hogy mozgó összeköttetés 
kapcsán értesítjük az ezredsegélyhelyet a keletkezett sebesültek számáról, 
helyéről. 

Véleményem szerint az az idő, hogy a sebesült eljusson az ezred
segélyhelyre tovább csökkenthető azáltal, hogy a tüzérosztály mögött 
látótávolságra meneteltetünk az ezredsegélyhely állományából 1 db 
.sebesültszállító gépkocsit, ez az osztály egészségügyi tiszthelyettes jelzése 
alapján a sebesültgyűjtő pontról azonnal az ezredsegélyhelyre szállítja a 
sebesülteket. 

A tüzérosztály ellátó részlegének őrzését-védelmét a tüzérosztály 
törzsfőnök szervezi meg. Az őrzés-védelem szempontjából a vontató
telephely és az ellátó részleg elhelyezkedése egy objektumot képez. Külö
nösen nagy figyelmet kell fordítani a légicsapások, valamint a mélység
ben tevékenykedő felderítő csoportok elleni védelemre, ezért a terepadta 
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lehetőségeket maximálisan ki kell használni és az ellátó részleg, valamint 
a vontató telephely állományának tevékenységét össze kell hangolni. 

A fentiekből adódóan megállapíthatjuk, hogy a tüzérosztály hadtáp
biztosítása támadóharcban sokban eltér a gépkocsizó lövész- (harckocsí) 
zászlóalj ellátásától. Ezért a tüzéregység hadtáp közvetlen feladata a tüzér
osztály hadtápbiztositásának megoldása. A tüzérosztály ellátó részlege 
az élelemellátást meg tudja oldani, azonban részére minden anyagot ki 
kell szállítani. A tüzéregység hadtáp állományából és technikai feltöltött
ségéből adódóan képes a tüzérosztályok hadtápbiztosításának eredményes 
megoldására. 
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