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Gondolatok a _gl. (hk.) ho. közvetlen létü. e. harci ütege 
hadtápbiztositásának gyakorlati kérdéseiről 

Máté István őrnagy 

A légvédelmi ezred kötelékében levő üteg hadtápbiztositásának né
hány gyakorlati fogását, annak lehetőségeit próbálom rendszerezni azon 
célból, hogy hadtáphelyettes társaim tapasztalataimat fel tudják használni 
saját munkájukban. 

-1 ---

űPK H 

1 

üteg szervezeti felépítése 

ŰPK TECHN H 

1 

1. tűzsz. 1 1 2. tűzsz. 1 1 R TM sz. 1 ü. szolg. vez 1 1 lg. techn. 

Hír. rg. 
E-2 raj Feld. raj 11 Lok. raj 11 

'-----~ 

Megjegyzés: 

- tüzszakaszonként 3 db lg. raj; 
- 1 lg. rajban 1 db löveg; 
- 1. tűzszakaszban 2 db lőszerszállító gk,; 
- 2. tűzszakaszban 1 db löszerszállító gk. van rendszeresítve; 
- a 2. tűzszakasz aggregátor tisztese egyben vontató rajparancsnoki 

funkciót is ellát. 

41 



Az üteg hadtáp alegységei 

Eü. ts. 1. 

-1 db2ttgk.; 
- 1 db mkp.; 

10. szolg. vez 1 
--1--

Élm. rajpk.1 

- 2 db víztároló-szállító termoszta láda; 
- 2 db kenyérszállító, tároló termoszta láda. 

üteg harcértéke (egy változat) 

Rendszeresítve: tiszt 3 
tts. 5 
ts. honv. 85 

Összesen: 93 

Pi. 8 
Gpi. 93 
Gsz. 2 
SZGO 6 

LEK 1 
3M. távm. 1 
lM. távm. 2 
SZON 9ÍA 1 
Mkp. 1 
Szgk. 1 
Tgk. 1 
Klgs. 1 
Vont. 8 
AGR 2 

R 126 4 
R 109 1 
TBK-67 4 
KÉF-100 1 
TKF-100 5,6 

!vont. rajpk.1 

Az üteg hadtápbiztosításának szervezésből adódó sajátosságai 

Jellegüknél fogva a hadtáp alegységek szerteágazó feladatokat olda
nak meg. Önálló tevékenységet kell folytatni a meleg étkezés elkészítése 
(vagyis élm. ellátó pont telepítése), az üzemanyag feltöltés megszervezése, 
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végrehajtása céljából, a kilőtt hüvelyek, göngyölegek összegyűjtése, azok 
hátraszállításra történő előkészítése tekintetében. 

A sebesültek összegyűjtésében és sebesültgyűjtő fészek telepítésében 
(berendezésében). 

Az egészségügyi biztosítási feladatok megoldásában, a sebesültek ösz
szegyűjtésében és sebesűltgyüjtő fészek telepítésében (berendezésében) tá
maszkodni kell a nem szervezetszerű sebesültvivő katonákra. 

Speciális feladatként mutatkozik a lőszer ellátás tekintetében a lőszer 
ellátó hely berendezése és a lőszerek kiosztása a tűzszakaszoknak (annál 
is inkább, mert erre nincs rendszeresített személy, így külön feladatként 
kell ezzel megbízni a lg. technikust). 

Az üteg ellátó alegységeinek vezetése a PK HTPH részéről egy sor 
kérdésben eltér az összfegyvernemi egységektől. 

Az üteg alkalmazásából adódó sajátosságok 

A légvédelmi Harcászati Szabályzatok, utasítások alapján az üteg al-
kalmazható ezred kötelékben, vagy önállóan (ütegcsoportban). · 

Altalában alkalmazásra kerülhet: 

- ütegcsoportban (egy-két üteg) egyirányban, összfegyvernemi ma
gasabbegység, vagy egység valamelyik harcrendi elemének oltalmazója
ként (magasabbegység harcálláspont, tüzércsoport, első vagy második 
lépcső); 

- önállóan, vagy ütegcsoportban alkalmazásra kerülhet rakéta osz-
tály oltalmazása céljából. 

Alkalmazásra kerülhet az ezred harcrendjén belül: 

- folyón való átkelés oltalmazásában; 
- magasabbegység előrevonásának oltalmazásában; 
- esetleg közvetlen irányzással páncélelhárítás végrehajtása céljából. 

A fenti alkalmazási sajátosságból adódik, hogy a lőszer és egyéb 
anyagi készleteit rendszerint a mozgókészlet szintje fölé kell emelni. 

A légvédelmi üteg hadtápbiztosításával szembeni 
követelmények 

- Az anyagok csoportosítása mindig célirányos legyen, hogy az ön
állóan biztosítsa az üteg alkalmazásának megfelelő szükségleteket. 

- Az ellátás szabályozását, sorrendiségét a feladatoknak megfelelően 
kell szabályozni. 

- Az üteg hadtápbiztositásában résztvevő alegységek áttelepítése az 
üteg harcrendjével együtt történjen, az ütegparancsnok parancsára. 

- Az után- és hátraszállítást, a kiürítés megszervezését az ezred al
kalmazásáriak, érdekeinek figyelembevételével kell szabályozni. 

- Az üteg hadtáp alegységeinek őrzését, védelmét az üteggel egy 
rendszerben az ütegparancsnoknak kell személyesen szerveznie. 
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Az anyagi biztosítás rendszere 

Az ütegeket mindennemű hadtáp anyaggal (élelem, hajtóanyag, lé. 
lőszer, karbantartó és javító anyag, tec;llnikai javitó anyag) az ezred had
táp látja el az ezred raktárakon keresztül. 

Anyagi szükségletei ingadoznak az alkalmazási sajátosságoknak meg
felelően. 

A fegyverzeti és lőszer anyag ellátását közvetlenül az e. FVSZF ter
vezi, az üteghez való kiszállítása az e. HTPH feladata. 

Előtérbe kerülhet az üteg löszerszállitó gépkocsik berendelése az ER
ekhez, vagy a HOR által telepített, kijelölt anyagátadási pontra, helyre. 

Az összegyűjtött sérültek hátraszállitásánál figyelembe kell venni a 
tüzelőállásból hátramenő összes gépjárművet. 

Az ezred raktár által biztosított élelemből a melegétkezést önállóan 
kell elkészíteni, az ivóvíz ellátás általában központilag az ezred raktáron 
keresztül történik. 

Az egyéb anyaggal való ellátást az ezred hadtáp esetenként tudja 
biztosi tani. 

Az egészségügyi biztosítás sajátosságai 

Az egészségügyi biztosítást, gyógyító, megelőző, kiürítő munkát az 
üteg szolgálatvezető irányítása alatt a rendszeresített egészségügyi tisztes 
vezetésével, a nem szervezetszerű sebesültvivő párokkal kell megoldani az 
ezred egészségügyi szolgálatvezető intézkedése szerint. 

Az üteg sérültjeinek kiürítését az e. egészségügyi szolgálatvezető szer
vezi meg. 

Az üteg betegeinek, sérültjeinek összegyűjtésére sebesültgyűjtő fész
ket kell kijelölni, berendezni. 

A ho. egészségügyi szolgálat főnök közvetlen is jelölhet ki polgári 
kórházat az ütegnél keletkezett sérültek leadására, amikor az összfegy
vernemi magasabbegység előrevonásának oltalmazására kap az üteg fel
adatot. 

A hadtápvezetés néhány sajátossága 

Az üteg hadtápbiztositását az üpk-on keresztül irányítja az EPK, 
illetve a PK HTPH. 

Az üteg hadtáp alegységeinek munkáját az üpk. az ü. szolgálatveze
tön keresztül irányítja. 

Az üpk. az anyagi biztosítás kérdéseire intézkedést, parancsokat az 
EPK-tól kapja, illetve az e. HTPH-en keresztül. 

Lőszerből a fogyasztást az üpk. állandóan köteles jelenteni a tűzcsa
pások után azonnal, db-ban a harcálláspontra. 

A nagyobb anyagi, vagy személyi veszteségeket közvetlenül az üpk. 
jelenti a H-ra, vagy azon keresztül a HVP-re. 

Az anyagi, egészségügyi, technikai biztosítás végrehajtásáért az üpk. 
felelős a lé. harcászati utasításban leírtak alapján. 
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Légvédelmi üteg hadtáp vezetése 

A hadtápbiztositási feladatok folyamatos és időben történő végrehaj
tása jelentősen befolyásolhatja az üteg harcfeladatának végrehajtását és 
a végrehajtás eredményességét. Ezen alapgondolatból kiindulva az üteg 
harckészültségének anyagi, technikai, egészségügyi biztosítása érdekében 
az állandó harckészültség időszakában fel kell készíteni az üteg személyi 
állományát és az üteg ellátó alegységeit feladataikra. 

A fenti feladatok végrehajtása érdekében a hadtápbiztositást végre
hajtó személyek kötelmei az alábbiak: 

Az üteg PK szervezi, vezeti, irányítja, ellenőrzi az üteg szolg. vez., 
az eü. ts., a vo. rpk., a lg. techn., az élm. elló. rpk.-on keresztül az üteg 
hadtáp tevékenységét, az üteg hadtápbiztosításának végrehajtását. 

Az üteg szolgálatvezető kötelmei az Alt/20. II. fejezet 161. pont, III., 
IV. fejezetben előírtakon felül: 

a) Élm. ellátás tekintetében 

- békében tárolja az üteg élm. ,,EZ", hideg és főzhető mozgó anyagi 
készleteit és élm. technikai eszközeit; 

- magasabb harckészültségi fokozatokba helyezés feladatainak vég
rehajtása után irányítja az élm. ellátó raj tevékenységét az üteg élelem, 
ivóvíz és egyéb anyagjárandósági cikkekkel történő ellátása érdekében; 

- biztosítja az élm. technikai eszközök állandó hadrafoghatóságát; 
- harc alatt élm. ellátó pontot telepit, az elfogyasztott anyagkészle-

teket pótolja, az e. élm. ellátó főnök utasítása alapján. 

b) Tábori törzs felszerelés biztosítása tekintetében 

- tábori törzs felszerelési any,agokat olyan állapotban tartja az ál
landó készenlét időszakában, hogy biztosítsa az üteg munkájához szüksé
ges feltételeket ; 

- megszervezi az üteg személyi állományának pihentetéséhez szük
séges feltételeket, ezek működtetéséért személyesen felelős. 

É!m. ellátó rajparancsnok feladata 

Az élm. ellátó rajparancsnok az üteg szolgálatvezetőnek van közvet
lenül ,ilás,endelve. Szakmai szempontból az e. élm. ellátó főnök irányítja 
tevékenységét. 

Harcban élelem ellátó pontot telepit. 
Biztosítja a meleg étel elkészítését, kiosztását az üteg rendszeresített 

alegységeinek, átveszi és adagolja a hidegélelmet, szétosztja az üteg szol
gálatvezető parancsai szerint. 

Atveszi az egyéb járiandósági chldkeket, ,az ivóvizet és szétosztja az 
üteg alegységeinek. 
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Üteg egészségügyi tisztes feladata 

Az üteg szolgálatvezetönek ·van közvetlenül alárendelve; szakmai 
szempontból az ESH parancsnokának. 

Sebesült gyűjtő fészket rendez be; 
........ segíti áz ön- és bajtársi segély végrehajtását; 
- lg.-től és egyéb helyekről irányítja a sérültek összegyűjtését a 

nem szervezetszerű sebesültvivő párokkal; 
- ellenőrzi az ü. személyi állományának higieniai állapotát, javasla

tot tesz a személyi állomány megelőző higieniai megóvására; 
- az ü. részére érkező egés_zségügyi anyag pótlást átveszi és szét

osztja a személyi állomány között. 

Vontató rajparancsnok feladata 

- A gépkocsivezetők irányítása járműveik, munkagépeik-feltöltésére; 
- szabályozza az anyagkészletektöl leürült technikai eszközök egy 

helyre való gyűjtését; 
- szervezi az ü. járműveinek, vontatóinak igénybevételét az üpk. 

parancsainak megfelelően és ellenőrzi a menetokmányok szabályos ve
zetését; 

- az e. üzemanyag szolgálat főnök intézkedései alapján kijelöl fel
töltő helyet és az e. raktárból érkező hajtóanyagokat átveszi; 

- megszervezi a járművek technikai kiszolgálását, a megsérült tech
nika kivontatását az után- és hátraszállitási űtvonalrá. 

Lg. technikus feladata lőszer ellátással kapcsolatban 

Szakfeladatain kivül az ER-ból érkező gyalogsági és légvédelmi lő
szer átvétele és szakaszonkénti szétosztása (esetleg löveg rajonkénti szét
osztás); 

- lőszer kiosztó helyet rendez be; 
- megszervezi a kilőtt hüvelyek, csomagoló eszközök, göngyölegek 

összegyűjtését és az e. hadtáphoz visszatérő járművekkel a hátraszállí
tásukat. 

Hadtápbiztositás végrehajtása az ütegnél 

- Az üteg rendszeresített mozgó készletein felül, esetenként a kapott 
feladattól függően az e. raktár készleteiből kiegészítő készleteket kell 
képezni. 

- Figyelembe kell venni a készletképzéseknél az EPK-nak a hadtáp
biztositással szemben szabott feladatait és az ellátás sorrendiségét. 

- A készletek fogyásához az alábbi tapasztalati adatokat gyűjtöttük 
össze: 
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- lőszer fogyasztás lé. lőszerből: 
tömeges csapás napján 
második nap 
további napokon 

1-1,5 ja. 
0,5-0,7 ja. 

0,5 ja, 



- hajtóanyag fogyasztást az ü. állás váltások · teszik ki zömében, ezért 
támadó harc napján lehet 0,2-0,5 ja. 
további napokon 0,2 ja. 
védelem első napján 0,1-0,2 ja. 
további napokon 0,2-0,3 ja. 

Az üteg harcrendjében elhelyezkedett, illetve telepített hadtáp alegy
ségek telepítésének elvi vázlatát a folyóirat végén található 1. sz. mellék
let tartalmazza. 

Az anyagi, technikai, egészségügyi biztosítás megszervezése és végre
hajtása esetenként komoly gondot okoz az üpk.-ok és az e területen még 
gyakorlatlan hadtáphelyettesek részére, éppen ezért a dolgozatomban ta
nácsokat igyekeztem adni ezen elvtársak részére. 

Az elmondottak korántsem tárnak fel minden részletes problémát, 
különösen a szállítások, kiürítések és egyéb feladatok végrehajtását te
kintve. Ezen kérdésekre egy következő alkalommal szándékozok választ 
adni. 

A gondola tok összegezéséhez felhasználtam a Lé/ 19 segédlet III. feje
zetét; a Csapathadtáp Utasítást, a Lé/93 Csapatlégvédelem Ezred Harc
szabályzatát; a Lé/73 Csapatlégvédelem Harcszabályzatát. 

· (Melléklet a folyóirat végén található.) 
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