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A honi légvédelmi rakétaezred harctevékenysége
hadtápbiáosításának íóbb sajátosságai és új vonásai

Vaglrct B,'la ü-,tag

A honi légvédelmi csapatok harctevékenységüket alapvetóen honi tcrületen, tehát

az N{NK teniletén végzik, így a hedtápszolgálat íelkészítése, háborus alkalmazásra tör-

ténó kiképzóse, néhány vonatkozásbao eltér az elvonuló szárazíöldi csapatok hadtápbiz-
tosítási rendszerétőI, mint ahogy eltéró a hadtápszolgáIat személyi és any€i szervezete

is.

A honi légvédelmi rakétaezred feladata, hogy a várható légl ellenséget idóben fel

derítse, erőivel és eszközeivel azokat megsemmisítse, céljuk sikerét minimáüsra korlá,

A honi légvédelmi csapatok fegyverzetében, felszereltségében, alkalmnzá,suk elvei,

ben az elmúlt években igen jelentós fejlódés következett be. A katonapolitikai és hadi
technikai követelményeknek megfelelóen az átfegl,verzések, illetve az átszervezések

lényegesen növelték a honi légvéclelmi rakétacsapatok lrarci lehetóségeit, ennek megfe-
Ielően változott, módosult a minden irányú kiszolgálás és biztosítá§ rcndszere is. A
rendszet sokirányú biztosításának egyik jelentós területe a hadtápbiztosítás.

A honi légvédelmi csapatok, közte a légvédelmi rakétaezred - hadtápbiztosítási
rendszere eltér az elvonuló szárazíöldi csapatokétól. Harctevékenységük sajátossfuai és

körüIrnényei ncm teszik szükségessé a tóbbta8ozetú (csapat-, hadmúveleti hadtáp) zárt

rendszer létrehozását, ezén alapvetően dandár, egység, alegység hadtáptagozatok alakul,
tak ki, a hadtest és a LERE P§€. hadtápja nem funkcionál, csak törzse van és vezet.

A honi légvédelmi rakétacsapatok harctevékenységének hadtápbiztositása az

otszág erőfottásitnak terhére, a honi légvédelmi csapatok, valamint a közponüadtáp
eróivel és eszkózeivel a területi ellátás rendszerében valósul meg.

A hadtápbiztosítás zrrle,i felldjz€re ilatt a csaPat- és közponüadtáp eróinek, eszkö-
zeinek olyan szervezetét, t€oltsá8át (diszlokációját), múködé§i feltételeit és alapelveit
értjük, amelyek haderónemi hovatartozástóI fiiggetlenül biztositják az adott or§zfurész-
ben diszlokáló (feladatát végrehajtó) csapatok any4gi, technikai, egészsegügyi, közleke,
dési, szállítási, valamint egyéb irányú szükségleteinek kielégítését,

A honi légvédelmi rakétaezred a légvédelrni csapatok alapvetó harcászati egysége
(]-5 rakétaosztály, 1 íakéta o§ztálycsoport, 1-1 technikai üzemeltetó szolgálat, technikai
osztály taJtozhat állományába). A vadászrepüló, rádiótechnikai, valamint rádiózavaró
egységekkel (alegységekket) együttmúködve védi a részére kijelölt ipari, gazdas4gi

objektumokat, olta|mazza a szárazíöldi csapatok íócsoportosítá§ait a légi ellenség csapá-
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sai ellen, megakadályozza az cllensógcs repülőgépek ós szárnyas rakéták oltalmazási kör
letekbc való bercpülését és harctevékenységet folytat a légi eilenséggei, annak külön-
bózó eszközeivel,

A íeisorolt néhány szcmpont önmagában is elégségcs ahhoz, hogy a honi légvé-
delmi rakétaezrerl minden irányú kiszolgáIásában, biztosításában hclyct kell llrztu:rtini r
r.nd,zer hjborúr haJtapbizrositarl kirdc.crnek.

A honi légvédclmi rakétaezred hadtápbiztosítása ugyanakkor sok rllyan jellcmzíi
sajátosságot rcjt magában, melyek jelentóscn eltérnek az összfcgyvernemi hadtápbizto-
sítás szervezeti formáitól, elveitól.

A hadtápbiztr,lílí,ri fartnákbal ís lttlbol .jLluttkez/í eltá.l,vhl az alillbialbttn /c/:tl ii::l:t

flglahi:
a) Bonyolulttá teszi a h. lórak, ezredhadtáp cllátísát, vezetésót az, hogy a légvó-

clelmi rakétaosztályok (ocs.) széttagoltan, nagy telületen helyezkednek (teiepirinck),
távol vannak az czredhadtáptól, ami vezetésükct, cl]cnőnésüket mcgnehezíti.

b) Kedvezii a lradtápbiztositás vegrehajrasa szempontjaból, hogy a honi lógvé
delmi rakétaezredoek (,osztályoknak) viszonyl4g..,s srabil telepüiése közigazgarási Lör,
zetekben, ipari objcktumok közclében lehetóvé tcszi a mozgókószlctek és a mcgcnelt
fcnntartási készletek képzésót,

c) A hadtáp munkáj a az ezrcd harceljárásainak sajátossága a nagyfokú dinami
kusság, valamint a nagy igénybcvótel gyakorol közvetlen hatást. A honi légvédelmi
rakétaezred legjcllemzóbb sajátossága az, hogy M ellenség váradan támaclásának elhárí
tuához iűandó harckészültségbcn van.

d) Az ezred alegysógeinek és a központhadtáp szervek, ellátó bázisok, intézetek
széttagolts{a viszonylag n€y terülctcn való települése és azok jelentős távolsfua meg-
kóveteli az összes szá]l.itási módok kombinált felhasznrálását az any4gi eszközók töbl
hclyre, és jelentós távolságra való idóbeni eljuttatása érdckében,

_e) Szlllitások hcllzetcre jcllcmzó lesz, hogy az utánszállítás az zrlapvetó anyagok-
bol (legvedelmi raketa, Jeg.t,cdelmi rakéta-hajtóany4g, gépkocsi hajtóanyag slb.) a köz
ponüadtáp hadtápja cgyéb anyagokból az ezred, alegységek eszközeivel valósul me5.
Alapvetó íormája a közúti és a vasúti szállítás lcsz,

í) Az ezred nem rcndelkezik önálló után, és hátraszálütási utakkal. Az állandó
eJhclyczcsi körletekben (laktanyák. lirktanya-tüzelóáIlás, TÜSZ /Tech, o./ rakétaosztá-
11ok) lz utak íeonlarta5át az ezred végzi a saját eróivel, eszközeivel, a htctevékcnység
idószaka alatt biztosított utakon a központhadtáp erói és cszközei végzik.

g) Az anyagt eszkózökkel való ellátásuk, ,,egyszakaszos" rend§zelben valósrrl meg.
Maz az osztalyok közvetlenúl a kljelölt ellátó bázisoktól, intózetektól vételcznek.

h) Az egészsógúgyi biztosítás kialakult rendje a rendelkezésre álló erókkel és esz-
közökkei egyszaka-szos rendszerbeo valósul meg. Az egészsógügyi szolgálatnak a harctc-
vékenység esészségügyi biztosít]ásán kívül el kell végezni speciáüs szakíegyverncmi
egészségügyi biztosítási feladatot (rakéta-hajtóanyag, sérúltek ellátása) is, amely különlc-
8e§ alapismereteket követel az egószségügyi szakszemélyzettól,

, 
i) Az ezredhadúp-ellátás nregszervezésében, irányításában, ellenórzésében és segí-

tésében worosan együtt kell hogy műkódjón a honi legvédelmi hadtcst és a közpoit-
hadtáp alárendelt szerveivel.
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j) Az ezred í-cladatának végrehajtá§a §orán n€y mennyisó;{ anyagi eszkózt (légv.
rakéta, rakéta-územa nyag, benzn, gázolaj) használ fel, annak folyamatos pótlisa a harc,
tevékenység sikeres megvívásának alapvetó feltétele.

k) A honi légvédelmi rakétaezred békébeo kialakiton hadtápbiztosítási rendszere
alaPvetó változtatá§ nélkül lehetóvé teszi az ezred hadtáPbiztosítását háborús körülmé-
nyek között is.

l) Az ezredhadtáp mindenkor kész a meglevó eróivel, eszközeivel a hadtápbiztosí-
tás végrehajtására. Az alárendelt alegységei (rakétaosztályok, fakétaosztay-csoport,
technik.ri osztály, technikai üzemeltetó szolgílat) hadtápbiztosításuk vonatkozásában
nagyfoku önállóságga.l rcndeikezik.

A EFEF 011/7]. sz. parancsa iehetósóget nyújt arra, hogy amikor egyes honi légvé,
delmi eróknck a hadtápbiztosítása az MNK terüIetén nehézségekbe ütközne, akkor
ezen erők ellátását a szövetséges csapatok erói és eszközei végeznék. A honi iégvédelmi
rakétaezred hadtápja segéIyhelyból, ellátó századból áll. A honi légvédelmi rakétaosztály
anyagi és egészségügyi biztosítását a szeívezetszcrű segélyhely és az ellátószakasz va]ó-
sítja meg,

L

A harctevékenység hadtápbiztosításának megszen ezése
és végrehajtása

A honi légvéclelmi riizérezred hadtáp megszervezósén, azoknak a céltudatos, terv-
szcrű és folyamatos tevékeoységének, rendszabályoknak az összességét értjiik, amelyek,
kel a iégi, fóldi ellenség elleni fegl.veres barc megvivásának viszonyait, megteremtjük a

hadtáp rendeltetésszeni múködésének kedvező íeltételeit,

A haúá])bizta]ítál megsuntzésy'neL az alapját kipr:zi:

- a kialakult harci, légi helyzet;
- a pk, elhatáíozása;

- a:z elöljárő hadtáphelyettes intózkedése;
- a h;borus urala.-eIJatás rendjc:

- az ezred- és az alárendelt hadrápok lehctóségei,

Az ezredparancsnok hadtáphelyettes felelós a hadtáp felkészítése. felépltése, telepi
té§e, megovása, órzés-védelme rendszabáiyainak tervezéséért és íoganatosításáért, az
LIHU-k igénybevételéért és igényléséért, a neki alárendelt szolgálati {ak teniletén az
any€i, egészsé8ü8yi ellátásért, a hadtáptechDikai eszközök technikti biztositásáéít, 

^zany4gi eszközök sziűtásáért, a fiirdetés, mosatás biztosításáért.

Az ezredparancsnok technikai helyettes feielós, a íegyvernemi és szolgálatiág-fónö-
kOk felelósek saját szaktcrületiik vonatkozásában az ezred anyagellátá§áért, a technikai
biztositásért és az anyagí eszközök száütásával kapcsolatos igényeik idóben tórténő
megadásáért.

l. A bddlá! felÉ!§ííir€ teúll
A harctevékenysé8 sikeres hadtápbiztosítása órdekében az állartdó harckészültség

időszakában a hadtápeszkózóket és -eróket, any4gr készleteket létrc kell hozni, meg kell
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alakítani, melyek kiilönleges idószakban pedig mozgósítás útján kiegészülnek, illctvc
feltöltésre kerülnek az ezred- és alegység}radtápoknál. Ezen íeladatokra való felkészülést
a magasabb harckészüItségi fokozatok íeladatainak begyakoroltatásával, a kikópzósi fog-
lalkozások tervszeű végrehajtásával keü biztosítani. A hadtáp békeáliapotról háborús
helyzetfe történő áttérés íeladatait a hadtápállomány aZ évente, kétévente végrehajtásra
kcrüló Pajzs, Zengó, Gránit ós Sztrelba gyakorlásokon és gyakorlatokon sajátítják el ós

hajtják végre a valóságos lrelyzetet legjobban megközelító módon.
A harctevékenység megszervezésének idószakában kemelt figyeLmet kell fordítani

az ezredhadtáp kü§zöbön áIló szakfcladatai végrehajtására úgy, mint - száIlítások
(manóverezósek) végrehajtása, mííködés megvalósítására - megóvásra, kiűdtésre,

A hadtápállománnyai gyakoroltatni kell a háborírs szakmai feladatok végrelrajtá_sát,

Ezen belül is kiemelten: az izemany^g, az élelmezési, ruházati és egészségügyi anyagok
egy részének a raktárépüIetekból, illetve cllátóbázisokrói tábori körülrrrényeknek megfe-

ieló széttelepítés ós működtetés végrehajtásában, az ellátási íeladatok széttelepitett kész

letekból történó végzésében, harciteclrnikai eszközök tábori körülmények közötti fel,
tóltésében, az egészségülryi szolgálatot a segélylrely telepítésében, imitált sérúltek elsó

szak, és orvosi segélyben való rószesítésóben, a tömegpusztulási gócok egészségügyi
kóvetkezményeinek felszámolásában, a ruházati szolgálatot mentesító tartalék készletek
megalakításában, manóvereztetésében, tábori elhelyezés íeltételeinek biztosításában, az

élelmezési szolgálat tábori viszonyok kózötti meleg étellel történó ellátás végrebajtásá

ban, a szállitórajokat, a száilító szakaszt a külöfiböző szállítási fcladatok végreh.tjtlrsához,

Fel kell késziteni a badtáp személyi áJlomínyát az ellenség betölt, bcszivárgott
alegységeivel, <liverziós csoportjaival, légideszantjaival való harcra, továbbá a tömeg,
pusztító és gyújtófegl.verekkel vé8rehajtott csapások következménveinek felszámolá,
sáta, mentőosztgbao (mentócsoportbao) törtéoó tevékenységérc,

A hadtáp felkészítésének alapvetó rendszabáJyait az elöljáró hadtíphelyettes és az

ezred palancsnoka hatáfozza meg, végrehajtása, gyakorlati megvalósítísa a parancsnok
hadtáphelyettes és a szolgálatiág,fónökók feladata és kötelessége,

2. A 1,1a ltlp i,.|í)ll"]lJ,J. Il|.|tL)|.,

A hadtáp csopottositásának az ezred csoportosításfioz kell hogy igzodjék,
ÁHKSZ idószakában állaodó elbelyezési körletben (laktanya) csoportosítjuk, MHKSZ
elrendelése esetén pedrg a légvédelmi rakeuoszcjlyok fci, tartalck vagy rejtett álláskörle
tci, illctve a technikai üzemeitető szolgaLat (TUSZ) rechnika osztaly körletei közelében
kijelöIt körletekben kell telepíteni, me8határozott anyagr és technikai eszközökkel, a

harci és egyéb állomány íolyamatos ellátása érdekében,

Az ezredhadtáp alegységei az ezrcd H-tól 5-10 km távolságra, 2-3 km', a lórak,
osztályok lradtáPja az osztay lásköfletótól 2-3 km távols€ra, 1 1,5 km' nagyságír

körletben települnek,
Az ÁHKSZ idószakában már lehetóség van a l.adtáp olyan ellrelyezésére, hogy

biztosrsa a íeltételeket az ellenség elsó légi támadó l]arctevékenysége elháritásának ered
ményes hadtápbiztosításához. Ennek érdekóben ezen idószakban kijelölésre, múszakilag
előkészítésre kerülnek a települósi körletek.

A körletekben a hadtápalegységek részben stacionáüsan (faldre telepíwe), részben
mobiüzáltan (gépkocsin) helyezkednek el, szorosan alkalmazkodva az ezred harcfelada-

tához és állandóan készen állnak a jelentkezó biztosltási feladatok végrehajtására. A had-
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táp részére minden esetben tartalók települési körlet is kijelöIésre kerül, de ezek múszaki
berendezésére azonban csak elfoglalásuk után vao lehetóség.

A gépkocsikat lehetóleg természetes vagy mestetséges fedezékekben, illetve olyan
helyen kerülnek elhelyezésre, ahonnan akadály oélkül, gyorsan ki tudnak hajtani.

A íoldre rakott any4gi eszközöket ponyvával, íóLiával kell letakarni - a konténerek
ben vagy rakodólapoka málházott rakományok kivételével - és a helyszínen található
la v4gy egyéb anyagokból készült alátétekre (ászokf4 rózse stb,) kell elhelyezrri.

A teiepülési körletben élelmezési ellátópootot, valamint benzin- és gázolajtóltó-
lrelyeket kell működtetrri.

A segélybely - lehetőségektól f,iggóen - állandó jellegú épületben, fedezékekben
v4gy sátrakban kerül telepítésre.

Az üzemanyagraktár a telmészetes védettség ós álcázási lehetóségek figyelembevé,
telével az egyéb raktáraktól távolabb kerül teiepítésre. A raktárban üzemanyagtöltó gép-
kocsik (üza, ufók.) elhelyezésére fedezékeket, a hordók és egyéb tárolóeszközök részére

árkokat kell kiépiteni, az üzemanyagtartályokat földbc kell súllyeszteni és vast€ föld
burkoiattal kell ellátni,

Az élelmezési raktár és a konyha lehetóleg egy helyen kerül elhelyezésre, berende-
Zésre, vízvéteü hely közelében.

A ruházati anyagot szállító gépkocsik részére fedezékek, a személyi áIlomány
részóre óvóhelyek (árkok) kerülnek kiépítésre, berendezésrc, Anyagi készletek az alábbi
helyekre kerülnek széttelepítésre: laktanya, hadtáptelepiilési körlet, tiizelóállások, raké-
ta-széttelepítési ködet (RSZK), Valamint védett létesitménvek (H, vezetési pontok).

Az ezred (osztály) hadtáptelepűlési helyét az ezred- (osztály ) parancsook hatá-
íozza meg) a PK HTPH (Iradrápszolgálarvezetó) jelentése és javaslata alapján.

A hadtáp áttelepitése az ezted és az alárendeltségébe tartozó alegységek manőve-
reivel összhangban kerü] megtefvezésre és végrehajtásra.

A hadtáp áttelepíté§ére általában akkor kerülhet sor, amikor az egész szervezetet
csapás alól ki kell vonni - olta]mazási körlet megváltozik - objektum megsemmisül, de
a hadtáp megmarad, az oltalmazás helyreállítása, megerósitése céljából, íő támadÁsi irá-
nyokban.

A fentieken kívül a hadtáp áttelepítését akkor is végre kell hajtani, ba az ídőjirlsi
tényezók, elemi csapások kövctkeztében a korábbi települési körlet nem használható,
vagy kedvezótlen vegyi, sugárhelyzet alakulna ki, A hadtáp áttelepíté§e a parancsnok
utasítása, engedélye alapján történhet,

Áttelepitést lehetóleg egy lépcsőben kell végrehajtani, Helyzet függvényóben - az

elöljáró engedelye alapján - az any4gi eszközók áttelepítése a szállítóeszközök többszöri
fordulójával is végrehajtható.

Nagy távolságú manóver vasúton (keréken) történó végrehajtásakor meg kell szcr-
,leznt az illomány ellátásit.

1. Után, h hátrulzállitá:i tttak Ltjelalél, berendezy'se:

A légvédelmi rakétaezred az allandó hafckészültség idószakában a kijelölt és jóvá-

h€yott közutakon (után- és hátraszállítási utakon) közlekcdik, Ezeket az ntakat az

ezred korlátozás nélkiil és elsóbbsóggel veheti igénybe,
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Harctevókenység során, amennyiben hadászati és hadmúveleti jelentóségű utak
gónyl-rcvétele válna szűkségessé, akkor azok igénybevétele igenylés japlán az'e!öIltaő
engedélyévei történhet. Az l,r.sz4g egyéb alacsonyabb rendú - úwonalain az ezred
hadtápjának közlekedése biztos,,cltt.

Uíár- íJ, hátalzállítáJi taÉal Aell úiztoitaú:
- a kijelöIt ellátó, szolgáltató szervezetckhez, kirakóállomásokhoz;
- ezredhadtáp és osztályhadtápok;
- osztályhadtáp és álláskórletek;
- laktanya és áIláskórletek;
- TüsZ és álláskörletek között,
Az utak kijelölését és azok igényheverelenek renrJjét az czredhaJt;p részére az elöl-

járó hadtáphelyettes, a lérak. osztályoknak, TÜSZ-nek az ezreJpk. hiph.-e határozza
me8,

A műszaki rrrunklk végrehajtás ára az.atán- és hátraszáűtási utakon az ezredpa-
rancsnok által kijelölt efók, a bekötó- ós hadtáp települési körletéo be]ül levó utakon az
e|Iátőszázad (-szakasz) erői ós eszközei kerülnek alkalmazásra,

4. A hadíáp írzí,raidllnL, tötu{! lzlitó íepl)nek elleni tÉdclru,,

A hadtap TÖPFE és gyútófegyverek elleni védelme, órzés és vódelme, a hacitáp
élet és múködőképességének megóvása érdekében alapvctó jelentóségú

. Á csapásvédettség jobb biztosítása érdekében a HKSZ,i feladatok végrclrajtásának
idószakában megkezdódik és meghalarozotr bataridóre b.eíejezoclik.u any'€i Éészletck
széttelepité§e olyan számvetóssel, hogy harcoló alegységcink me8bízható, folyamar.,s
hadtápbiztositása amecidig ez lehctséges, az álJendő békerendeltótésú hadtápobjektu
rrrokból (élm, blokk, segelyhely, úza.-töltó állomás, raktárak) tönénjen, de j elienség
e§etleges csapása következtében megteremtsük azt a feltételt, hogy a csapások követ:
kezményeinek íelszámolása és további harc megvívása érdekében rendelkezzen az egy,
ség, alegység olyan any4gi és technikai eszközökkel, amelyek biztosítják a harc továBbi
megvívását,

Ennek érdekében az ezredhadtáp és alegységhadtápok elfoglalják a korábban kije-
lólt és telepítés szempontjából begyakorolt körleteiket, melyek-keiló feltetelekkel rén-
delkezoek a további ellátásra_

._ A törzsek által fo6Janatosított rends zabályok alaplán a parancsnok lradtápheJyettes
(htp. szolg, vez,) szervczi, illetve határozza -.g u Éádtepa"gyre3ek töpíc. a. gy,iita-
fegyverek elleni védelmét,

A fullá! 1lrílrl\!:rlgéiei rutgórl1sa írdekibut:

.- az anyagi eszközöket szétt4goltan kell elhclyezni, törekedni kell a terep védelmi
és álcázó sajátosságainak maximális kihasználására;

- a hadtáp részére tarulék (életmentó) körletet kell kijelölni, berendezni;
- végre ke hqtani az egcszségügyihrgiéniai és megelózó intózkedéseket;
- TÖPFE elleni védóeszközöket bizto§ítani kell,

Az ellenség TÖPFE-ek alkalmazása esetén azonnal intézkedéseket kell tenni a
folyamatos hadtápbiztositrás helyreállitására, végre keü hajtani a mentési munkálatokat
(s íc] kell számolni az cllcnsqg 1nrn2dás16ak kóre*czmenyeit,
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A települé§i körletbcn a védelmet körkörösen kell megszervezni. Közvetlen órzés,
védelmet figyeló és órhelyck kijelölésével, valamint járórözéssel kell rnegoldani_

A szállítmányok órzés vódclmót minden esetben meg kell szervezni, küIönö..n
fontos a rakéta-üzemanyagok száIJításával kapcsolatos őrzés]védelemre clóírt rendszabá,
lyok betartása, a szükséges eszközök, túzoltó, vízszállitó és mentó 8épkocsi biztositása.

_ _ 
Az ezredhadtápot aH-róI, az alegységek hadtápját, az alegységek vezetési pontjai-

ról híradó eszközökkei vagy jelzóeszközökkel értesítik az atomtánadás veszélyérói, a
vegyi,, sugárszennyezésról és a bakteriológiai fertőzésről.

Ha a_hadtápot csapás éri, értékelni kell a csapások követJ<eztébeo kialakult helyze-
tet, meg kell vizsgálni a hadtáp működóképességót.

A csapások következménycire készített számvetések elemzése alapján az a levon-
ható következteté§, hogy cgyes alegységek a csapások hatására megscmmi§üll]etnek,
elveszthetik harcképes§égüket, de az rövid (O-rZ ora) hataridön beJüI lrcl1 rcállítható. A
lradtápany4gokban eLlben az idószakban a szérreleprtÉs credrnénlekeni n4gyobb, az
egység (alegység) hatáskörén belül nem pótolható vesztesógge] nem számóhatunk.

_ Az anyagi eszközökben becsült veszteségck mintegy 6-8o/0,fe tehetók, a személyi
állomány veszteségc 3-40ó lehet, ellátá§ukat (kiürítésüket) az adott egészségügyi t4gozát
képes végrehajtani.

A hadtápnál az ellensé6J által végrehajtott csapások következményeinek felszámolá,
§fu" olentóc§oPoftot kcll létrehozni. Előzetes kijelölésük és létrehozásuk azórt szüksé-
8e5, mert a rnegoldandó feiadatok és a kóniJrnények bonyolLrltsága, óssze§zokott, gya-
korlott és feikészített állományt igénycl.

HaLllá! me lícj7pat listzxltek (eg, llálttlzat):
- munkairányító t fó (tts,);
- eü. leI..er (eü. k.rtona) 1 í<il

- sebesült kihordó 4 fó;
- akadályelhádtó 1 fó (munkagép, daru);
- gk. vezető l [ő;
- vcwi-..ur:aíclderrló l íó

összesen: 9ő- 1dbtgk.
1 db munk4gép, daru

Hadtápot ért csapás esetén az alábbi feladatok végrehajtásával leell :zántllni:
- osztályok között anyagmanóverezésre kenilhet sor;
- ezredhadtáp et ői|bő| az alegységhadtáp megerósítésére kerülhetnek;
- csapást szenvedett alegységhadtáp megmaradt erói, eszközei összevonásra kerül-

lretnek és velük más alegységhadtápok megerösltese kenil vegrehajtisra;

. az. elölj.iro-megerorirer lehetsége\ (TÖPFE c.eren eg(5/ié8!]8-yi. anyagi vonat-
kozásban),

'

Anyagi biáosítás terén:

1, A HKSZ,i é: femtartá:i hétzhteh lrtékelíse:

_ 
Az ezred any4gi biztosítása ellátási €anként az érintett szolgáJatiág,fónökök köz,

veden irányítása és felelóssége mellett valósul meg. A honi légvédclmi há<itest nem rcn-



delkezik hadtápalegységekkel és anyagi eszközkészletekkel, ennek következtében az

ezred any4gellátása kózvetlcnül a központhadtáp kijelólt raktáraibóI, nópgazdasági szer,

vezetektól történik.

Az alyag1 liészleteket a harctevékenység kezdetére nizelőállásokban, háborús

működési helyeken és az azok közelében decentrali záItan, IehetőIeg zárt íedezékekbeo

és a lehetóség fiiggvényében kóépületekben olyan mennyiségben célszerú felhalmclzni,

hogy azok rakéta-hajtóanyagbóI 3,,i napta, h4gyományos űzemanyagból 6-10 napra,

élelmezési, ruházati és egészségügyi aoy4gokból 30 napra biztosítsák az ellátást. A fenti

any4gok mennyisége tefmészetesen az elrendelt halckészültségi any4gokkal egyűtt

értendó, így a kiképzési készletek cüátásba való bevonása biztosítja, hogy a harctevé,

kenység elsó idószakában nem kell utánszáütást végrehajtani,

Az ezredhadtáp csak az ezredparancsnokság (tarzs) részére alakítja meg, tárolja és

biztositja 
^ 

mozgó anyagi eszköZkószleteket.

A hadmúvelet alatt felhasznált készletek p ót]ását azokra az anyagokra, amclyekból

6-10 napra elegendó készletet sikerült lét tehozni 2-3 naponként, ettóI nagyobb készle-

tek esetén kéthetenként is elegendő az eredeti, illetve annak 80o,b-os szintj-áre feltölteni

az alegységek igénylései alapján, Az any4gi eszközkészlctek pódása lérak, rak. üza,, beo-

zin, giaolq terv szerint, az egyéb elyagi eszközökból igénylés alapján valósul rrreg.

2, A foga.rzűti, ttraezíli nnrmáÉ:

Az ezred harctevékenysége biztosításához szükséges anyagok tervezése két alap-

vető idószakot ölel fel:

Az elsii idíiual a magasabb harckészültségbe helyezési és mozgósítási íeladatok vég-

rehajtásához szükséges anyagok biztosítására és az elrendelt mozgókészletek megalakítá-

sára, a kiképzési készletek számbavételére, a készletek decentralízáIasáta kell, hogy.irá,

nyutjon. Ai ezzel kapcsolatos tervezési íeladatok az ÁHKSZ i dőszakitban, az érvényben

levó hksz.-i és moz-gósítási intézkedések, utasitások, ellátási normatívák alapján és a vár-

ható alkalmazást figyelembe véve olyan számveté§sel kell végrehajtani, hogy az ezred és

alárendeltjci a háborus nrúkódési bely elfoglalása érdekében a mozgókészleteit móg

részben sem használja fel, ezen túlmenóen is csak a harcíeladat megkezdésekor kerüljön

sor a mozgókészlet íe|huznilására, amennyiben az előbb említen 6-10 napi, illetve a

hari ké:zleret nem .ikerülL lctrehozni,

Ezek a készletek létrehozhatók az MHKSZ-i feladatokkal összehangoltan, vagy a

háborus működési hely, illewe a települési körlet elfoglalása után, az elöljáró hadtáphe,

lyettes intézkedése §zerint,

A móndih il ísza*, amely az elrendelt mozgó- és tartalék készletek meglétéból kiin-
dulva legalább 

'-7 
napos harctevékenységre elegendő anyagot foglaI nagába, az adc>tt

helyzetnek és követelményeknek megfelelően kerül pontosításra,

A száfazföldi csapatok any4gi biztosítási elvdt1l eltéú :ajó*ltlágok:

- a nem romlan<ló élelmezési anyagok felvételezése alapvetően továbbra is a közeli
polgári vállalatoktól, üzemektól történik, figyelembe véve a múködő kisegítő gazdas@

termékeit is ;

- a ruházat tisztításával, mosatásával kapcsolatos békeelvek nem változnak;

- a Íelhasznált készletek pódása egyes any4gokra vonatkoztatva, csak 2-3 napos

harctev&enység végén, illewe c§ak kéthetente vagy még akkor sem szükséges.
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A baroeúAerysóg tdju aqagi sziikséghk örwríl)ídik:
a harctevékenység elókészítési és végrehajtása alatti felhasznáJásából;

- az ellenség tevékenysége következtében lehetséges vesztesegekból (egy 5-7
napos szünet nélküli harctevékenységi időszak a]att elérheti a 2r-30ol0,ot is);

- a harctevékenység végére elrendelt készletból (mozgókészlet 80o/o-a).

Az a|ábbí közepes fogyasztási normákkal kell számolni az ezrednél (ja.,ban),

ezred o\llJ]}

rakéta,bajtóanyag

té, rak.
benzin

+ázolq
élelem
lé, lószer
löv, lószer

- 1,0 l,i
- 1,0-1,,

0,1r-0,2, 0,1r-0.25
0,3,0,4 0,3-0,4

1,0 i,0
1,0 1,0-1,,

0,1-0,15 0,1-0,1iI

I

I

I

l

I

I

I

I

l

I

I

A Jilbaszxált axyagt kr.rzlrttk Jiúsai hbxxele:

- az ezred és alárendeltjei körletében lelhalmozott készletek;
- központhadtáp kijelölt raktárai, rakárrészlegei;
- egyes any4goknál ellátásra kijelölt alakulatok készletei;

- társ fegyveíes erók, fegl.veres testületek alakulatai;
- továbbra is üzemeló kisegító gazdaságok;

- ktlelölt polgári váüalatok, szolgáltató üzemek,
A terv szerint biztosított lé. rakétákat, rakéta üza.-ot, benzint, gázolajat a központ-

hadtáp szállítja ki vasúti, egyes esetekben gépkocsi száütó eszkózökkel,
Az egyéb anyagj eszközöket - az igénylés,kiutalás függvényében - az ezred-, alegy-

séghacltáp vételezi íel saját eróivel, eszközeivel,
A légvédelmi rakéták feltöltését szervezetszerú tóltócsoport hajtja végre a bizton-

sfoi és technikai uta-sítás.ok, elóírások szigoru betartása mellett, A töltócsopoft állomá-
nyáDak záít rendszerű, opalonos védóruha, kesztyú és speciátis betétú glázálarc haszná
lata kötelezó! A töltési folyamat idószakában a semlegesító és túzoltó gépjármúveket
beavatkozásra kész állapotban kcll tartani, Kötelezó az egeszségúgyi szakszemélyzet
(felcser, eü. tts.) jelenléte, mentőfelszereléssel és mentesító, köz3mbösító oldatokkal,

A múködési heiyeken, körletekben az áramíejlesztó gépeket, gépjfumúveket a
helyszínen megalakított készletből (hordózott ag.) kézi§zivattyúval a kezelő állomány
tölti fel hajtóanyaggal, amennyiben a könilnények ezt nem teszik lehetóvé, akkor üza.
töltógépkocsival (üza. uíó,-val) kell végrehajtani,

Kiemelt figyelrnet kell fordítani a rakéta,széttelepítési kórlctben a vontatók üzem-
any4ggal való feltóltésére.

Száütó és egyéb rendeltetésű gépjármúvek feltöltése az állandó üzemany4g raktár,
ban (Iaktaoya) v4gy a hadtáp települési körletben telepített üza, feltölté§i ponton törté,
nik.

Laktanyában készített étellel kell ellátni a laktanyában visszamaradt áJlományt, A
hadtáp települési körletben készített meleg étel kiszáütása útján kell ellátni az RSZK-
ban, tiizelólállásokban, H,on, színle]t állásokban, az STG\TI-en, valamint egyéb kikúlö-
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nített helyen levó állományt (hír, Iokátor) és a saját hadtápállományt. Harcá-llásponro-

kon, védett létesítményekben 2 napi hideg élelmet és vizet kell felhalmozni. Naponta
háromszor kell meleg étkezést biztosítani.

Álomány füldetését, tisztaruhacseíéjét az alapobjektumban (laktanyában), illetvc
tenileten levó objektumban váltásokkal meg kell oldani, illewe ennek akadáyoztatása
csetén a közeli polgári vállalatoknái szerzódés alapján.

A íegyverzctitcchnikai any4gellátás, valamint az egyéb szakany4g ellátást a fegyver
zetitechnikai helyettes alárendelts égébe taítoző szolgáIatiág-fónökei, illetv. az érintett

szolgálatiág-fónókök (vezetók) tervczik, irányitják.

A fegyvernemi any€okat és egyéb szakanyagokat - a veszteség,fogyasztás figye

lembevételével génylés alapján a LERE Pság, és ellátófőnökségek tcn einek megfelcióen
a központhadtáp-raktárak biztosítják. Az ezred rakéta ellátása a légvédelmi rakétatechni-
kai házisról történik,

IIL

utánszállítás területén:

A harctcvékenység hadtápbiztosításához szükséges fóbb anyagi eszközök utánszál,
litását az elöIjáró szervek végzik, egyéb any4gokból az utánszállítás vételezéssel az ezred

és alárendeltjei eszközeivel töfténik.
A központhadtáp szállit ki au ezrcdhez tendszerint vasírti eszközökkel légvédelmi

rakétát, rakétaiajtóany€ot, A LERE Ps€. gépkocsiszálütó zászlóalja szall'itki az ezred,

hez légvédelmi rakétát, rakéta-hajtó a^ya1ot. Az alegységek részére a rakétát és a lakéta-
hajtóanyagot a TÜSZ száIlítja ki,

Vasírtvonalak romboltsága esetén a LERE Psfu. gépkocsiszíltítő zászlőa\ja az ezted
szállitóeszközeinek bevonásával közvetlenül szállítja ki a felhasznal.óh<lz. Az egységhad-

táp vótclezi és szá.llítja saját cszkózcivel a többi eny€ot,
A száűtások végrchajtásához vasúti kirakóállornások, valamint any€átadópontok

kerűlnek létrehozásra a központhadtáp eróiből, eszközeibóJ,

A dunai és tiszai hidak romboltsága esetén az ideiglenes átrakókörletek és kompát-
kelóhelyek igónybcvételére az elöIjáró intézkedik, Tiltott úwonalak, átkelóhelyck és

járatuwonalak ) gépkocsinál tóbbel va]ó közlekedés es€tén, csak elöljárótól való előze
tes igénylés alapján vehetók igénybe.

Anyagi eszközök terv szerinti elosztása érdekében a központhadtáp vasútra telepi
tett vegyes any4graktárt (VERA) és a véte]ezést az ezred onnao hajtja végre, valamint
történhet a harcrendi clemek terítőjáratokkal történó ellátá§a,

A feJhasznált anyagi eszközök pódása elsősorban harcj szünetekben kerül végrehaj,

tísra, az alegységek teljes feltöltésével.
A harc elókészító idószakában az ezrednek áitalában 15-20 t, a harc megvivásának

idószakában pedg 2-] naponta mintegy 80-10O t anyagot kell áwenni, alapvetóeo száI-

lítóeszközökön tárolni, elosztani, fel-, le- vryy átrakni, átrakás néIküli szállítmányként
rendezni, okmányolni, szállítani, tömegeseo feltöIteni,

Az elózóekben jelzett anyagmennyisé8 60-70oó-a rakéta hajtóanyag, benzin és

gázo]ra1, 20-25aio-a lószer, élelem, fegyverzet-technikai any€, 
'-lrolra 

pedig egyéb

any€.
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Iv.

Hadtápszakíechnikai biztosítása:

A hadtápszaktechnikai biztosítás fogalma alatt a hadtaptechnikai es egyéb techni-
kai eszközök he\es alkalmzását, technikai kiszolgálását. tárolasat (megóvását), időben

töftéoó javítá§át és bázisokra váló hátraszállítá§át éftjük.

A hadtáptechnika várható vesztesége n€yban függ elsósorban a települési (múkö-
dési) köfletben elvégzett múszaki álcázási munkák mennyiségétól. Az ellenség várható

behatása, a n4gy pontosságú fegyverek, felderító és csapásméró komplexumok alkalma-

zása miatt több veszélyeztetésnek lesznek kitéve az ezred, alegység szállítóoszlopai, lak,
tanyában visszah4gyott hadtáptechnikai eszkózei, erói, A harc dinamikája tömeges légi-
csapások számának növekedése és íeszített§ége következtében a hadtáptechnikai eszkö,
zök javítási igényei a oagyobb terjedelmű javítísokat dényló és nem javítható technikai

t.zközök irjn1 jban lognak eltoJódni,

A harctevékenység egy napiára az ezrednél 
'-7olo-os 

harci és természetes elhaszná,

lódásból eredó hadtáptechnikai eszköz-meghibásodással számolhatunk, A meghibáso

dott eszközökból kisjavítá§t 
'0o/o, 

középjavítást 20o/a, nagyjavitást 100./0 igényelhet, é5 a

vissza nem térülő vesztesé8 2ool0 lehet általában.

A kisjavítást a technikai eszközökön a kezelószemélyzet, az ezted és alegységek
javitómúhelyei végzi, Közép- és n€yiavítást igényló technikai eszközöket cló keli készí,

teni leadásra, majd a sérült technikát a kijelölt, települt sérüItgépjármú-gyújtőhelyre kell
leadni v4gy a központhadtáp javítóbázisra cserével,

A hadtáPtechnikai eszközök vesztesé8ére és keletkezésük egyenletlensógérc is a

gócszerúség lehet jellemzó,

A rendelkezésre álló szállítókapacitás elegendó az ezred anyagi szükségleteinek
szá]litására, sőt az el]átőszázad képes idószakosan az a-lárendeltek részére any€ot véte,
lezni, szállítani.

Gondot a szállító gépjármúvek n4gyobb vesztesége okoz, ekkor az elöljarónak kell

beavatkozni más alakulattóI erók, eszközök ideiglenes átcsoponosításával, a pótlfuigény
1ehívásával,

Egészségügyi biáosítás:

Az ezred harctevékenységének egeszségügyi biztositása során a gyógyító-kiürító, a

közegeszségügyijárványügyi és egeszségügyi anyagi, valamint a tómegpusztító feg},ve-

tek és az ellenséges nagy Pontossá8ú fe8).verek elleni védelemmel kapcsolatos e8é§zsé8,

ügyi rendszabályok keólnek végrehajtásra.

Az egészségügyi biztosítás rendszere egszahaszas, azaz az alegységeknél az adott
segélynyújtás után a sérültek a kijelölt kórházakba kerülnek leadásra,

Az agísalgtigi biztosltár megzerutzhíwh cilja:

- a személyi ,íllomány harcképességének fenntartása és egészségének megóvása;



- a séfültek és betegek idóbeni elsó szak- és elsó orvosi segélyben történó részesí-
té5e:

- a kijelólt kórházakba történó leadással az íllomány gyógyítása, az alegységekhez
való lehetó leggyorsabb visszaifányít]ísa.

A fentieken kivül feladat a íakétaizemanya1,komponensekkel dolgozó állomány
egeszségügyi biztosításának végrehajtása, mely m4gába foglalja:

- a személyi állomány orvosi íelülvizsgáIatának, kivizsgáIásának és ellenórzésének
végrehajtisát, az esedeges sérülések ós megbetegedések megáJlapítfua is idóben megeló-
zése érdekében;

- üzemeltetés közben a biztonsági rendszabályoknak a szeméIyi áIlomány részéúl
történó betartásának, valamint a védóruhízat és az egyént védóeszközök használatának
ellenórzését;

- a rakétahaltóanyag-§érültek é§ mérgezettek ellátása.

A honi légvédelmi rakétaezred egészségügyi szolgálatának már békében jól behatá-
rolt ellátási és biztosítási feltételeket kell kialakítani, elméletilcg és gyakorlatil4g elsajátí-
tania, Az ellátási rendszer fóbb elvei az alábbiak:

- az egészségügyi eilátás alapja l minden szinten alke]mazandó ijt}, lj *ölrsöúl
:eg!!1qújtá.r;

- az iná]]ó településben tevékenykedó lérak, o.-nál az egészségügyi segélynyújtás
kiterjed az el:,í szaÉaglj szintjére, erre felcser vagy egészségilgyi ti§zthelyettes és zá§z,
lóaljszintú szakany4g áü rendelkezésre;

- az eztednéI el:í anu:i :eglly, illewe a keletkezett sérülósi góc függvónyében buzű,
Aitett éktmatí elsó orvosi segély biztosítható ezredszintű anyaggal;

- :zaÉan,o,1i, -rzakasílaft ,uaÉonosi segélyben a kijelölt korhüakbao. gyógyintézetek,
ben,

A felsorolt segélyformák és a rendszeresített egészségügyi szakany4gok alapvetóen
hagyományos csapásokban keletkezett sérültek ellátására reáltsan alkalmazhatók, azaz a

saját erők elégségesek.

Problémát jelent viszont a tömegpusztító íegyverck okozta gócok felszámolása. A
rendszeresített egészségügyi szakszemélyzet, illetve egé§z§égügyi szalcrnyagok tömegsé,
rüIési gócok önálló felszámolására elégtelenek, csak a hátországi ellátási rendszerben,
illewe az elöljáró egészségü;ryi szolgálatlőnök tartalékában levő szakcsapatok v4gy köz-
ponthadtáp intézeteinek, eróinek bevonásával, idóleges átdárendelésével oldhatók meg.

Az egeszségügyi biztosítás megszewezésének külón kérdését fogja jelenteni az,
hogy a várhatóan kialakuló sugárszeon yezett zónák és a lérak. e. helyhez kótóttsége
jelentósen emelni fogja a másodlagos sugársérúlések számát - még váltásos rendszerú
harctevékenység mellett is - és ez booyolítani foga az egészségigyi ellátási feladatokat.

A harctevékenység egészségügyi biztosítá-sát az czrcd EiiSZF szervezi meg, a hdt,
EÜSZF és az ezredparancsnok elhatfuozása dapjáa.

A segélyhelyet a hadtápkörletben, a harctevékenység folyamán pcdig a tömcges
serülési gó,ok közeleben kelJ relepíreni.

Az eIóIjárí zltrolhatja az ezredsegélyhelyet, amely tartalékként, ebben az esetben a
hadtápkörletben felmálházott állapotban kerül elhelyezésre,

A sebesültszállító gépkocsin kívül minden egyes gépjármű bevonható a sebesült-
szállításba,
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Kolera, pestis és fekete bim,ló esetén kaíantéDt kell bevezetni, A töme8pusztító
fegl.verek elleni védelem egeszségügyi rendszabályait a segélyhely erói köteleséL végre-
hajtani,

vI.

Hadtáp vezetése:

Az ezred harctevékenysége hadtápbiztosításának vezetése sok irányú, jól összehan-
golt tevékenység megvalósítását és irányítását igenyli. Kiemelt figyelmet kell fordítani a
hadtápbiztosítá§ megszervezésére, u afátertdelt hadtápok részére a feladatok időbeni
lejuttatására, a végrehajtás során a hadtápmanóverek, utánszáütási (vételezési) és sebe-
sült kiüdtési feladatok végrehajtására, A vezetésnek arra kell irányulnia, hogy a hadtápa-
legységek, részlegek hadrafoglratósága á.Ilandóan biztosítva legyenek, az eztedhadtíp
állománya magas színvonalon, begyakorlottan készek legyenek a feladatok végrehajtí-
sára, az ezredhadtáp erői és eszközeí az ellátandó részlegekhez, csoportokhoz állandóan
közelítésíe kerüljenek, a személyi állomány kórében aktív, célratóró munka folyjon, a
hadtápa.legységek folyamatosan, szilárdan legyenek vezetve.

Az ezred hadtápbiztosítását meghatáf,ozott rendben, szefvezetten, előrelátó terve-
zéssel, alegységek helyzetéhez, a harcfeladathoz és a parancsnok elhatározlsilloz $a-
zodva, szükség esetén módosítva kell tefvezni, szewezni, iányítani, ellenórizni, illetve -
ha szükséges - beavatkozni. A badtáp fó erőkifejtését a fó harcfeladatot megoldó alegy,
ségek hadtápbiztosításár4 valamint a légi harctevékenység kimenetele szempontjábóI
döntóen fontos ellátási feladatra kell összpontosítani.

^ 
léti, íildi elhnég lexi barcban a hadtáptuté:t az flkrnzi, bogy:

- a harctevékenysé8ek során az czred naponta több harc íeladatot is megoldhat, a
hadtápbiztosítás megszervezésének íeladatai tehát folyamatosao ismétlódhetnek;

- a máI me8te.vezett feladatok végrehajtásában (terjedelmében, szerkezetében),
illetve a végrehajtás lehetóségeiben és kónilményeiben is éles változások következhet,
nek be (tömegpusztulási gócok, vegyi-, sugárszenoyezések, ipari katasztróf&, rombolá
sok stb,),

Az ezredhadtáp vezetéshez szükséges adatokat a hadtáphelyettes, az eló\fuó had-
táPhelyettestól az ezredparancsnoktól, továbbá az együttműködőktól ós az alárendelt
állománytól kapja meg közvetleoül, vagy a létrehozott információs csatornán,

A hadtápvezetés a harcáláspontról valósul meg a hadtápvezetési csoport útján,
mely Z váltásbóI tevódik össze.

A parancsnok hadtápheiyettes rendszeresen jelentést tesz a parancsnoknak a had,
táp helyzetéról és munkájáról, az alárendeltek ellítonságáróI, vesztesógekról, valamint
javaslatot tesz a hadtáp megszervezésére.

A hatc hadtápbiztosításának helyzetnek megfeleló megszervezése érdekében a
parancsnok eligazításkor feladatokat határoz meg a hadtáp részére. melyet szakmai
szempontól kiegészít a hdt. pk. htph. elózetes, majd írásban kiadásra tefvezett §zakin,
tézkedései.

A parancsnoki tEékoztató a helyzetértékelés és az elózetes intézkedés kiadása után
a hadtápvezetési c§oport alapvetóen két fó fcladatot hajt végre.



A hadtápfőnök vezetésével kido§ozásra kerül a hatltápintézkedés, mely lejutta,

tásra kerül az alárendeltekhe,: és az e]látószázad parancsnokhoz, valamint a szükséges

számvetések elkészítésével hdolqozásra kerül a harctevékenység hadtápbiztositási terve.

A kialakult információs rendszernek megfelelően csapások után a szolgálariág,

fónökök összesítik és jelentik ve§zteségüket, egyben javaslataiJ<at is, a hadtápot ért

következmények felszámolására és a további harctevékeny§é8 hadtápbiztosításáfa
vonatkozóan.

A lragyományos csapások után sor kerülhet egyes alegységek menóvereinek végre,

bitásáta, azok hadtápbiztosítására, úwona.l,igénylésekre,

A tömeges légicsapások következményei felszámolásának idószakában a badtápve,
zetés számo§ probléma elé kerülhet. Gondot okoz az alárendelt osztályokkal való össze-

köttetés idóleges vagy teljes idóre történő megszakadása,

A beérkezett veszteséglelentések alapján a PK HTPH jelenti elhatározását az eIöIlá-

rónak a következmények felszámolására,

Az ellenség csapáskövetkezményeinek felszámolásával egyidejűleg kerül sor a had-

tápbiztosítás megváltozott körülménycihez igazodó pontosításokra, illetve újbóli meg-

tervezésére.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a hiradás, összekötteés folyamatosságának fenntar-
tásáta.

Együttműködés során meg kell valósítani a harctevékenység hadtáPbiztosítási fela-

datainak megoldásában részt vevő szefi/ezetek (részlegek) tevékenységének fcladatok,
hely és idó szerinti összhangolását,

E§;ltnl;l aiJ;v lcll ry,p, al,i,lani.-

- siát vezető szervekkel (hdm, fegyverzettechnikai szolgálat, csapásértékeló cso-

Port stb,);

- ellátóbázisokkal, rakétákkal;

- alárendelt hadtápszolgálatokkal és saját hadtípalegységeken belúl;

- elöljáró hadtápszerwel;

- területi katonai és polgári szervekkel (munkásórség, poigári védelmi szervek,

terülctvédelmi alakulatok, územek stb,).

A hadtápbiztosítás helyzetéróI naponta hadtáp-összefoglaló jelentést kell íelterjesz-

teni, a-lulról felfelé |

VIL

következietések

E rövid összefoglalásban a teljességrc való törekvés igénye néIkűI kivántam ismer-
tetni azokat az aktuá]is sajátosságokat és következtetéseket, melyek ismerete a honi lég-

védelmi rakétaezred kiszolgáJásának és eilátásának jelentós szakterrilete, Az ezred hábo
ú§ hadtápbiztosítási rendszere alapvetóen kiforrott, de ez nem jelenti azt, lrogy nincse-

nek feladataink a további korszerúsítések érdekében, hisz néhány alapvetó változás tör-
tént az elmúlt 2-3 évben, ami a biztositásban újszerú vonásként jelentkeznek. \ene*
t el.,,t,tt|,,.u,-,.i,tt,t : diblüt :

30



1, Az ezred állományában alkalmazásra kerülhet olyan légvédelmi rakétaosztály
csoport, mely nagy hatótávolságír rakétakomplexummal kerül ellátísra. Az osztálycso-
port szer.rezetileg n4$,obb a lérak, osztályoktól, ez személyi á1lományban, technikai esz,

kózökben, hilönböző létesítményekben 3-r-szóIós többletet jelent. Az osztáiycsoport
nak az elöljáró parancsnok szab feladatot, mivel tevékenységük meghatározó a légi

ellenség elleni harcban, Az osztáJycsoport renclelfetése, tégi támadó cszközök megsem,
misítése, légi harcáüáspont (AVACS), hadászati repülógépek (B,r bombázó) megsem

misítése, kis magassfuú célok megsemmisítése (SR-71 feldeító repülógépek) stb. Az
osztálycsoport ha_rci lehetósó3ei következtében a hadtápbiztosítás kiemelt jelentóségű,

ezéít M ezíedhadtápvezetésének orientált tevékeny§éget kell kifejteoi az osztálycsoport
irányában. Az osztálycsoport hadt4)biztosításának elve és rendszere azonos az ezreclé,

vel, azaz terúIeti ellátási rendszer és az elx,szakaszos ellátási, kiúrítési rendszcr valósul
meg. Az osztálycsoport hadtápja az czred hadtápjáéhóz hasonló (szolgálatíónókök irá-

nyítanak) ezred típusú sególyhellyel rendelkezik, bizonyos vonatkozásban az osztályok
hadtápjlhoz viszonyítható (ellátószakasz, de n4gyobb szállitótéfrel).

Az oszt-íIycsoport védett létesítményekkel (vódett fedezékkel) rendelkezik, az itt
dolgozó állomáoy ellátása és technika kiszolgálása fontos, összetett feladat, Vódett léte-

sítmény és a védett fedezékek any4gi tartalékképzést tesznek lehetóvé, Az osztálycso,
port szervezete ellátísának, kiszolgálásának folyamata, felhasznált anyagi készletek pót-
Iása csak átgondolt, feladatra otientált hadtápszervezettel lehetségcs, mely múködésé-
nek elveit, gyakorlati feladatait á]Iandóan tökóletesíteni, fejleszteni szükséges,

2, Megkezdódött, folyamatban van az ezred és alárendelt alegységeinek eutomata
vezetési rendszerbe való bekapcsolása.

Ez bizonyos létszámemelkedést és meghatározott technikai eszköz, valamint új

objektum növelését vonja m€a utáfl, Védett létesítményként lép be az ezred harcállás,

pont, e8Tes technikai eszközök védett fedezékeket kaptak, új adóházak kerúltek rend,
izerbe. Mindez az ellátás, biztosítá§ rendszcrének az átreformáIását igényli (éLn, ellátás,

szállítás, tartalékképzés lehetóségei, üza, kszolgálás stb.).

A tények birtokában az ellátás rendszerét úgy kell kialaKtani - ami feladat a jövőre

nézve ,, hogy optimáüsan biztosítva legyenek az automatikus vezetés múködésének
szcmélyi, anyagi és technikai feltételei,

3. A tömegpusztító íegl.verek elleni védelmet csak az élóerók és technika maximá-
lis széttelepítése, védett objektumok és vezetési pontok további létesítése és a lehetsé

ges egyéb rendszabályok szigoru megvalósítása jelenüet, melyek csökkenthetik a sze
méiyi veszteség keletkezeését, illetve tömegsérülési gócok kialakulását.

4, Figyelembe véve a NATO hadászaü-hadmúveleti elgondolás át, bazárk {őIdrajzí
helyzetét, arra a megállapításra juüatunk, hogy a iégvédelrni rendszer leíog.isával,
kikapcsolásával igyekszik mqd katonai, gazdasági és közigazgatási központokat úgy
hagyományos, mind töpfe.-vel, valamint diverzáns csoportokkaI pusztitani, Eawk kötr
Éeztébett pr Perülhct sPrciáliJ frkdatclk biztosítáyjra:

- manóvereke, a támadó szárazföldi csapatok sikeres támadó harctevékenysége
esetén, a honi légvédelmi rendszer kiterjesztésórc az orszá3határon;

- csaPások elól kivonásra kerülhet az ezred a veszélyeztetettségi idószakban;

- szárazfőIdi légvédelmi erókkel történó feladawégrehajtás, egyűttműködés, eset,
Ieges idószakos ellátásuk megvalósítása,

I
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5, A gyakorlatok tapa§zta.Iatai alapján a végrehajtott manóverek (rakétaosztályok
kivonása, új körletbe települése), iiletve az utánszáütások itánya legtöbb esetben keresz,
tező vagy ellentéte§ a fe]vonu]ó szluazfóldi csapatok mozglui.ráayávd,

Az alegységek szállitóoszlópait (kis létszámúak 4-5 gépkocsi) a felvonuló száraz,
földi csapatok forga.lomirányító szemei. féIreiűthatják, több ór^á€ várakoztathatják, s

mire a száJlítmányok beérkeznek rendeltetési helyükre, addigra jelentóségüket eI is
veszthetik, illetve a n€y távolságok eredményeként az ellensfu diverziós erói meg is
semmisíthetik.

A fent leírt problémál< kiküszöbölése érdekében tovább keü nóvelni a több anyag-
féleséget tároló vegyes rektárak számát, települési kölletét ú8y cé\szerő k)választani,
hogy azok minéi közelebb legyenek az ellátandó egységekhez, hogy biztosíwa legyen a
csapatszálütó jármúvek nagyfokú bevonásának lehetósége.

6. Tovább kell tökélete§íteni a hadtáp háborus felkészitését, ezeo belül az anyagr
készleteket tovább diíferenciálni, lépcsózni (tartalék, mentesítőkészlet stb.) növelni a
vezetés hatékonyságát, szervezettsé8ét. Biztosítani kell - összeköttetés átmeneti kiesésé-
nek valószínűsége miatt - a többcsatornás összeköttetés feltétcleit, a hadtest,, ezred- és

az alegységhadtápok kózön,
Növelni kell az alegységek tábori.hadtáptecboikai eszközökkel való ellátását, a had-

táp mobi]itá§át a manóverek célirányos hadtápbiztosítása érdekébefi,
A korszeű technikai eszközökkel felszerelt harci légvédelmi rakétaezred eredmé-

nyes harctevékenysége korszeűeo felszerelt és jól szervezetthadtápszol1^latot követel,
arnely a m4gas szinten képzett és begyakorlott állományával képes az ellenség váratlan
támadása elhádtásának biztosítására. A légvédelmi rakétaezred any4gi utaltsági rend
szere a.lapvetóen kiforrott, biztosítja a felmerüló szükségletek kielégítését.

A honi légvédelmi rakétaezred hadtápbiztosítása az eliátás lehetóségeinek bővülé-
sével és korszerűsítésével páüuzamosan á.llandó mozgásban és fcjlódésben van.

I
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