HASZNOS TAPASZTALATOK

Az Európában állomásozó amerikai szárazföldi csapatok
új hadtápjáról
Csabai GJörg) ómllg)
A katonaolvasó előtt jól ismert, hogy 1986-tól az Amerikai Egyesült Államok
európai szárazföldi csapatainál érvénybe léptetik a HADOSZTÁLY-86" elnevezésű
"
szervezeteket. Az új programnak megfelelően átalakítják a szárazföldi csapatok szerveze
teit, azzal a céllal, hogy növeljék azok mozgékonyságát, csapásmérőképességét stb. és
nem utolsósorban azért is, hogy képessé váljanak a "légi-földi hadművelet" (harc) kon
cepcióban megfogalmazottak gyakorlati kivitelezésére egy lehetséges háború esetén.
Az átszervezéssel együtt igy ekeznek a szárazföldi csapatok hadtápbiztosítását is
korszerűsíteni, elsősorban a hadtápcsapatok és intézetek átszervezésével, másodsorban
a hadtápbiztosítás elméletének, elveinek tökéletesítésével.
Az amerikai hadtáp.rzakemberek IÍ?J gondolják, ho[!) az 1986-tól:
a) az átszervezett csapatok megnövekedett mobilitását és tűzerejét a hadtáp is biz·
tosítani tudja, különösen lőszer és üzemanyag vonatkozásában,
b) a megnövekedett harci lehetőségeknek feleljen meg a hadtápbiztosítás rendje és
elvei,
e) a szállítókapacitas az ellátás szükségleteinek megfelelően akár növelhető is
legyen az ellátásra, a szállításra és a csapatszállításra 1s, és mindez egységes vezetés alatt
valósuljon meg a harctevékenységek folyamán.
A tanulmányban a hadtápcsapatoknál és intézeteknél a várható szervezeti változá
sok kerülnek a továbbiakban kibontásra, mégpedig alulról felfelé haladva, valamint a
hadtápbiztosítás új elvei.
A tanulmány terjedelme nem teszi lehetővé számunkra, hogy az új és a régi szerve
zeteket szembeállítsuk, de azt igen, hogy az új szervezeteket bemuta!isuk.

I. A HADTÁP SZERVEZETI VÁLTOZASJ\l
A 7.Jszlóaljaknál (gépesített, gyalogos, páncélos stb.) az átszervezés végrehajtása
után azok törzsszázadaiba egy ellátó-, egy javító- és egy egészségügy i szakaszt rendszere
sítenek. Vagyis, az ellátószakasz egy vezetési, egy szállító-, egy üzemany.ig és négy vagy
öt ellátócsoportból fog állni. Orvossal, pánc<'.:lozott egészségügyi kiürítő g<'.:pjárművel, öt
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és tíz tonnás önrakodó gépkocsikkal, valamint több üzemanyagtöltő és lőszerszállitó
gépkocsi rendszeresítéssel tervezik növelni a "zászlóalj-hadtáp" kapacitását.

A zászlóalj-hadtáp új szervezete:
Ellátószakasz
Vezetési csoport

Szállitócsoport

Üza. csoport

Ellátócsoport
Eü. szakasz
Vezetési csoport
Egészségügyi csoport

Javítószakasz

Igazgatási szekció

Javítóügyelet
Ellenőrző szekció
Javító csoportok
Javító és vontató
szekció

A dandárok békében nem rendelkeznek hadtáppal. Háborúban a hadosztályhad
táptól egy ellátózászlóaljat (közel ötszáz fő) kapnak. Az említett zászlóalj törzsből és
törzsszakaszból, ellátószázadból, javítószázadból és egészségügyi századból áll.
A kapott ellátózászlóalj képes lesz a dandár ellátása érdekében egy:
- ellátó-;
- lőszerátrakó;
- javítópontot,
a dandársegélyhelyet, valamint a dandár előretolt hadtápelemeit berendezni és működ
tetni.
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A dandár-ellátózászlóaij szervezete a következőképpen ábrázolható:

1
Törzs
és törzsszakasz

1

Ellátózászlóalj (dd)

1

Ellátószázad

1

l

1

1

Javítószázad

Egészségügyi
század

A hadosztályoknál az ellátó parancsnokság állományába (kb. 3300 fő) ellátó- és szál
lítózászlóalj, javító zászlóalj, egészségügyi zászlóalj, dandár-ellátózászlóaljak (három),
törzs és törzsszázad, anyagellenőrzö-központ és igazgatási század tartozik.
Az ellátózászlóalj kapacitását egy nehéz szállítózászlóaijjal (24 db nehéz szállítóesz
közzel a fő harci technika - Vll. osztályú anyagok - szállítására) növelik.
A szállítószázadba 42 db öttonnás gépkocsit, 36 db vontatót és 64 db 22,5 tonnás
trélert és 64 db konténert rendszeresítenek.
Érdekesnek tűnik, hogy az ellátószázadra fog hárulni a hadosztályközvetlen tüzér
csapatok lőszerellátása és a hadosztály vízellátása. Ezért az ellátószázadba négy vízellátó
és kitermelő csoportot szerveznek.
Újszerű az is, hogy a szállítószázadból kiveszik az üzemanyagtöltő gépjárműveket és
ellátószázad üzemanyagellátó szakaszába, illetve a dandár ellátózászlóaljainak ellátószá
zadaiba teszik át őket.
A javítózászlóaij törzsszázaddal fog rendelkezni és az ellátózászlóalj javítószázadába
tartozó erőket és eszközöket a dandárok ellátózászlóaljai javítószázadaiba szervezik át.
Az egészségügyi zászlóaij a csökkentés után egy törzzsel és törzsszázaddal, valamint
egészségügyi századdal rendelkezik. A tervezett ágylétszám: 160.
A hadosztály légi szállítóeszközeit (anyag utánszállításra, sebesültek hátraszállítására)
a csapatlégvédelmi és felderítő dand_árba vonják össze.
A hadtest hadtápcsapatok állományát a "86-os Struktúra" szerint a hadtesteknek alá
rendelt hadosztályok (három-öt) számától teszik függővé. Így állhatnak egy ellátópa
rancsnokságból, egy szállítódandárból és egy-kettő üzemanyag-szállító zászlóaljból.
Az ellátóparancsnokságnak alárendelt ellátócsoportok számát az alárendelt hadosz
tályok számától teszik függővé. Így minden egyes hadosztály ellátására egy ellátócso
porttal számolnak.
Az ellátócsoportok állományába ellátó-, javító- és egészségügyi csapatok és raktá
rak tartoznak és ezek ellátópontként fognak a háborúban működni.
A szállítási feladatok végrehajtása a szállítódandárra és az üzemanyag-szállító zászlóal
jakra hárul.
Az anyagok légi utánszállítása és a sebesültek légi úton történő hátraszállítása a hadtest
csapatlégvédelmi és felderítődandárba szervezett három közepes szállítóhelikopter szá
zaddal valósulhat meg.
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A hadosztályhadtáp várható szervezete:
Ellátó parancsnokság
Ellátó- és szállító
zászlóalj

Egészségügyi
zászlóalj

Javító zászlóalj

Ellátó·
zászlóalj (dd)

Törzs
és törzsszázad

Törzs
és törzsszázad

Törzs
és törzsszázad

Törzs
és törzsszázad

Ellátószázad

Javító és
vontató század

Egészségügyi
század

Ellátószázad

Szállítószázad

Nehézj avító
század

Törzs
és törzsszázad

Javító század

Nehéz
szállítószázad

Rakétajavító
század

Anyagellenőrző
központ

Egészségügyi
század

Igazgatási
század

Az átszervezés után a hadtesthadtáp a következőképpen ábrázolható:
Ellátó pság.

Üzemanyag·
szállító zászlóalj

Szállítódandár

Törzs
és törzsszázad

század

Üzemanyag·
szállító század

Hadtestközvetlen
Hadosztálymegerősítő csop.t---t---1 ellátózászlóalj

Törzs
és törzsszázad

Ált. megerősítő
szállítózászlóalj

Szállító, ho. közv.
támogató zászlóalj

Szállítózászlóalj a
közvetlen támogatásra

Az Amerikai Egyesült Államok európai szárazfoldi csa.patainak parancsnoksága hadtáp
szolgálatának és hadtápcsa.patainak szervezetei megmaradnak, 1986-tól csa.k azok kapacitását
növelik.
A fentiek állományába tehát a következők tartoznak:
- DARCOM·Európa hadtáposztálya (törzse);
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egy operatív Katonai Szállítási Központ;
kettő-három Ellátó Parancsnokság;
egy Szállítási Parancsnokság;
kettő-három területi Ellátó Parancsnokság;
egy Harcfelszerelési csoport;
egységek és intézetek a NATO-törzsek ellátására;
kb. százötven raktár és
kb. tíz javítóbázis.
2. A HADTÁPBIZTOSÍTÁS ELVI VÁLTOZÁSAI

A hadtápbiztosítás új fogalmába: az ellátás, a javítás, a sz.állítás, az igazgatás, az egyházi
szolgálat, a polgári munka, a pénzügy, a polgári-katonai együttműködés és az egészségügyi bizto
sítás tartozik.
Az utána.állítást két módszerrel tervezik:
a) a csapatoknak történő kiadás,
b) ellátó- és átrakodópontokon történő szétosztás.
A dandárszintre a ki.szállítás elvét látják fontosnak, míg a zászlóaljak maguk vételeznek
és a sz.ázadok részére ismét ki.szállítják az anyagi eszközöket.
Új elvként jelentkezik a lőszer és üzemanyag ellátása. Az ellátás elvében megvalósí
tani tervezik az interooperabilitást is.
A lőszere/látásban úgy számolnak, hogy egy hadtestnek naponta 16000-23 OOO tonna
lőszerre van szüksége. A hadtest a lőszereket vagy a hadszíntéren levő bázisokból vagy a
lőszerelosztó helyekről kapja. A hadosztályok lőszerraktárakat, a dandárok pedig lősze
rátrakó pontokat rendeznek be és üzemeltetnek. Kritikus helyzetekben a lőszert a had
testtől közvetlenül a dandárokhoz vagy a páncélos felderítőezredhez tervezik szállítani a
szállítódandár szállítószázadaival, melyek besorolnak az előretolt ellátólépcsőbe és így
készen állnak a dandár elsőlépcső-századainak azonnali ellátására.
Az üzemanyag-ellátásban azt tervezik, hogy az üzemanyag csővezetéken érkezik az
üzemanyagelosztó állomásra, ahonnan az üzemanyag-szállító zászlóalj századai (melyek
kapacitása 227000 liter) szállítják tovább.
A hadosztályoknál fő és előretolt üzemanyagpontokat működtetnek. A zászlóaljak
üzemanyag-ellátása megegyezik az előzőekben leírt lőszerellátással.
Az egészségügyi biztosítás során a zászlóalj segélyhelyeken elsősegélyben részesítik a
sérülteket. A sebesültek gyors hátraszállítására a zászlóalj elsólépcsó-századok egészség
ügyi kiürítő rajokat kaphatnak.
A dandároknál, a hadosztályoknál, a hadtestnél is segélyhelyeket rendeznek be és
helikoptcr-leszállóhelyeket létesítenek.
A sebesülteket a hadtest segélyhelyról légi úton azonnal az USA-ban levő kórhá
zakba vagy a hadszíntéren meglevő egészségügyi intézetbe szállítják.
A hadtápvezetést torábbra is a hadtáp-harcálláspontról (hadtápvezetési pontról) tervezik
megvalósítani.
A tervezési, koordinálási és támogatási feladatokra hadosztályig bezárólag operatív
vezetési központokat hoznak létre a Szállító- és Anyagellenőrzó Központok részére. Az
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Anyagellenőrző Központok végzik az anyagi eszközök mennyiségének folyamatos nyil
vántartását, irányítják azok utánszállítását, melyeket számítógépes adatfeldolgozással
segítenek. Az anyagi eszközök felhasználásának tervezését, azok igénylését MILSTRIP
információs rendszerrel, az elszámolást MILSTRAP számítógéppel végeztetik el.

A szállítások koordinálására a hadtestnél egy Szállítás Vezetési Kózpontot hoznak létre,

amely az összes szállítás végrehajtásáért - beleértve a csapatszállitásokat is - felelős és az
ellátóparancsnokság alárendeltségébe kerül, bár önálló funkcióval rendelkezik.
Az időbeni hadtáptervezés érdekében hadtápcsoportot különítenek ki a hadtest fő
harcálláspontjára.
Talán érdekesnek tűnik számunkra az is, hogy a zászlóaljaknál a G-4-es tiszt vezeti az
ellátást és szállítást, a technikai tiszt a javítást-vontatást, az egészségügyi tiszt pedig az
egészségügyi ellátást. Mindhárman a zászlóaljparancsnok helyettese is!
A századoknál a hadtápbiztosítás feladatát egy tiszthelyettes vezeti és ellenőrzi, a
zászlóaljtól kapott erők alkalmazásával.
A leírtakból is kitűnik, hogy változni fog a hadtápkörletek elosztása is, a hadtáp
felépítésének megfelelően. A hadtápkörlet várható elrendezése a kó'vetkezó:
Hadtestkörlet (előretolt harci zóna)
Hadosztálysáv
Hadsereg, hadtest-,
hadtápkörlet

Hadosztály
hadtápkörlet

Dandárkörlet (főharci körlet)
Dandárhadtápkörlet

Zászlóaljkörlet

119

