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Á védelen a harcrl* az a fajtája, amelynek alka.lmazására rendszerint a tuleróben
levó ellenség támadása visszaverésének, jelentós károkozásáoak, az elfoglrlt állások

megtartisának és a t-ímadásba vnló átmenet feltételei megteremtésének céljából kerül

sor. A védelem végrehajtlrató a tömegpusztító fegyver, a n4gypontosságú fegyver.end-
szer, a légierö, a túztámogató helikopterek és harckocsik ellenség á]tali széles körú rlkal-
mazásakor. Ezén a vele szemben t]ímasztaodó követelmények összehasoolithatarlanuI

megnóttek.
A fent nevezett harcfajtára való áttérés végrehaitható az ellenség túze alatt és vele

való harcérintkezésen kivül; v. elórekészitetteo. N4gy jelentósége van annak a terepsze-

kasznak, amelyen a védelmet megépitik. Ajáolatos, hogy a m4gasht, domb, lejtő men-
tén húzódjon. Ez nagymértékben növeli annak szilárdságát, biztosítja a műszaki és had-

tápbiztosítással kapcsolatos munkák íeltételeit.

Egy gépesített - lövészraj reodszerint szélességben 100 m állást véd, amelyoek
vonalvezetése nem üneáris, hanem görbe v. tórt vonalú. A rajállásnak összhossza

120-1]0 m (lásd a vázlatot),

Múszaki vonatkozásban íó és tanalékállásokat kell berendezni a PSZH (BTR)-ek,
géppuskák, gránáwetók és a megerósítesül adott tűzeszközök íészére. Az íüások lrclycit
a végrehajtandó felad.rtok és a terepviszonyok figyelembevételével kell kiválasztani.

Á szakasz támpontján belúl a raj védhet egy középen, jobb v. balszárnyon levó
áLllást. Á közöttijk levó tívolság 50 m legyen, a katonák közötti térköz ne ha.ladja meg a
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l) m-t. A rajparlncsnok renclszerint olyan helyen tartózkodik az álláslran, ahonnln jól

tudja iúnyitani rz alárendclteket, figyclni cudja a tercpei és az elöljáró parllncsnok jelzé,

seit. Ó rendszcrint az állás közepén hclyczkedik cl, mcllcttc pcclig l géppuskís és az

aknevctós helyezkcdik el.

A lcfolytatott gyakorlatok tapmzrdauiból és t lrarci lelretósó,.gckból kiindulvl :r

géltsírctt lövész raj szcméIyi állományl, fclhaszn,ilve a kecivezó tcrcpviszonyokltt és

innak műszaki bcrcndczését, együnmúködósben l szomszi,dokkal, val.tmint mirs fcgy-

vernemck alegységcivel, képes visszltvcrni egy-kót harckocsivll megcrósirctt két gópcsi
ten tyalograj támadását, vllamint azoknak vesztcs(,.qekct okozni és mcgtartani .rz irrcvo-

nrlban 100 m szóles lillást, ,\ jó tábori kikólrzóscn kivül ez n4gymértékben íúgg l
műszaki beren<lezéstól és a hadtápbiztositás mc,qszervczésétól is, Az adott kérdéssel

mindcn bizonnycl külón is keli foglrlkozni. Mindcnekelótt meg kell jegyezni, hogy az

állás műszaki bercndezésc mind a személyi á1lomány, mind a harcitechnika részére szol,
g,íló fcdezékek, az összekötó árkok kiásásából, az óvóárkok födémjeinek elkészitéséból
a.ll.

A helyzenól, a rendelkezósre álló idótól fiiggóen eIószór egyes v. páros lóvészgöd,
röket kcll ásni a golyószórók, a gráoirrvetó és a BTR (gyalogsági harcjármú) részére.

Ezután lrz egyes lövészgódrökct óssze kell kötni egymással és azokat teljesen he kell ren-

dezni. A taitalék üzelóállásokb.n a BTR (gyalogsági harcjármű) Észére lövészgödrö-

ket, összekötő árkokat kcll kiásni, íedett óvóárkokat kell berendezni a személyi állo-
míny részére. A továbbiakban a szakasz támpontjának mélységóben összekötóárkot kelI

késziteni. Ugyancsak itt kell berendezni a lövészteknóket azz , hogy szűkség esetén

manóverezni tudjanak az erókkel és a tűzzel. Mcg kell jcgyezni, hogy a rajperancsnok-

nak eló kell irányoznie kitérók építósét az íllrisokban, hogy a személyi íllomány mozog-

hasson, a sebesültekct és betegeket, valamint a lószerlídákat száliithassák elleotétes irá-

nyokbl. mcgtudjuk közcütcni ez illcmhelyekct,
Á védclem szilárdsága nemcsak a harcosok felkészültségétól és a jó műszaki beren-

dezéstől függ. Jelentós kihatással van az életbiztosirá_shoz és a harc megvívásáIroz a
műszaki és e8é5zsa3ú8yi biztosításhoz szüksógcs any4gi eszkózök megléte. A rajpa-

rancsnok köteles áJlandóan gondoskodoi alárendelrjeiról, a megszabott íeladat sikcres

végrchajtásához szúkséges any4gi eszközök meglétéról, lsmerjc a lrelyzctet, kisérje figye-

lemmel az üzemanyag- és lószerfogyasztást, az egészségügyi szabályok betartását, az alá-

rendeltek egészségügyi állapotát, jclcotse a szakaszparlncsnoknak a gyógyszer-, az élel
miszerkészletek, a viz felhasználását és intézkedjen azok utánpótlására, A zárolt készletct
csak az elöljáró parancsnok engcdólyével lehet íelhasznílni.

Mivel a rajnál nincsenck meg a kész]etck tárolisának a feltételei, l beérkezó anyagi

eszközöket közvetlcnül a személyi állomány részére keli kildni. A sérült fegyverzet és

technika helyrcállítása, a múszak karbaotlrtísának, a sebesültek (betcgck) felkut.rtirsá,

nak, gyújtésénck ós azok elsósegélybcn vdó részesítésének végrehajtása rendszcrint l
szírzad szolgálrwezctóvcl és azon szcmélyi állománnyal együttműködésben történik,
akinck a íegyver (technika) ki van adva.

Rrjnál u anyagi cszközök kiutalísa a prnncsnok szóbeli igénylése rlapján tönénik
a mcgszabott fogyasztási és készlerkópzósi norma figyelembevételével, Tudni kcll azt,

hogy harchelyzetben az any:rgi eszközök utirnpótlását legcélszenibb túzszüoetbcn,
éjszaka, kódbcn, hóviharbln és mlis korlírtozott látási viszonyok között végrehajtani. A
lószcrek, élclmiszerek és más aoyrgi eszközök áwételének, száIlításainak és közvctlenül
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l s7cmél)ji íllomány rószóre t(irtónaj kiosztaisínik m.'l'lszcrvezósc l szl'rzarl szolgl'rllrnc,
zctó és;l rijokt(')l kijell;It irncviik lchdlrl. l\z ritldás pill.rnlrl'rig ók tilelnck lz irltlrluk
itvctt ltnrllti cszki!zök mcgóvis;iórt ós mcsijrzósaórr.

r\ío:t pcdig vizstíljuk mcg lr gúpesítetr li)vósz rlj lrnvlrgi eszközi]kkcl vtl<j cllirisli-
nlk rcndjót. Á mjnlrk ltiszcrckkcl vlrló cillitis.L, lhogy llzt .r gylktlrllLtitk r.r1>llsztlLllltlti is

bizonyitj.'ik, l sz:'rzacl lószcrlilvórc]czij hclvróJ (SZDI-FLt.) rörténik, ltmcly lt hlrcrcn,-lck-
ról ocm messzirc bontrkozik szar, rcjrvc, 1lc/rzó cszközilk iilhesznirlisiv;rl. Áz
SZDLFLl-róI l gy.rllusigi lrlrrcjlirművcki{ (l]'rIi) lt liiszcrl l hclyzcttiil 1üplócn ,l r,rjp,L-

rancsnok intózkedésirc kijclóIr Liiszcrvivijk logjlik szlillitrrni, Hl a kórülményck rnc,gcn-
gcdik, o Iószcrt l gyl ogsirli hlrcj.irművckig (BTR) cúlszcrű l zászltiidj szállítócszközcirr
kiszir]]irloi. llven esctben lrra vln sziikség, hoqy a szcrnéIyi jllonrány képcs caycn a szil,
iítileszközök gyors kjüritúsórc és l rlkományok meghltl'irozott hclyckcn tórténU sz(jtt.r
tolt elhclyczósérc. r\ rajlillásb:rn lt líjszcrckcr speciális lítllikbl kcll bcrrkni ós azokat e
lövésztcknók mellett kcil elhclyezni. Különös gontiot kciJ lordíteni a biztoosági és álcá,
zási rcndszebályok bctlrtás:ira.

A gyrlogsigi harcjirrmúlck (BTR) utánröIlésél közvedenül az állásban kel] clvé,
gezni harc közötti szünctekben, rcndszerint éjsz.rka, l\z üzcmanyaggyújtó gópkocsi
rejwe kózclitse mcg a gyalogsági harclármű (BTR) lcdczókót, .r vilrgító műszcrek
bekapcsoliol néLkül. Ha u üzcmlnylgoi nem lchet közvcdenül l tüzclóáilisbl kiszálli
tlni, akkor az üzeminyxgtölr(i gépkocsi tartózkodísi lrclyór a harcrcnd kózelében kcil
kijelölni, Ilyen esctben lr raj szemólyi állománya rejtett levezctóutltt rcndcz be a szálli
tócszkijzök taítózkodási hc\,éig, Az ílcázási és l rúzbiztonsígi reodszabáJyokat minden
csctben bc kell tarttni,

A rajnak ólelmiszcrckkci ós dohinyáruvlrl vdó cllátását x szilzxd szolgálitvczctón
kcreszrül ke]l mcjszcnczni. t\ zárolt élclmiszcrkészletct x személfi állominy hitizsirkjli,
bltn v. l lrarcjírmiivek (páncélozort száIlítójirmúívek) speciiüs lidáiban kc]l tirrolni.
Vódelcmllen a raj szcmclyi álloIninyánLrk részóre miodcn esetbcn háromszori ólkczóst
kcll biztosirlni. Á moztr'lkonyhiLk.rt .r mcgsz;rbott idópontokbao cló kcll vonni u lIcgy-
sigprrancsnok áitd a hlrcrend közc!óbcn lcvó kijelölt szlizatl ótcikioszró bclyrc_ Hl r
hclyzet lehetóvé teszi azt, hogy l szlizld ótelkiosztó hcly közeledjcn l vódclem percm-
vonlrlához és a murrkit olyan fcclczókbcn szcrvezik mcg, emclynck e rejokkd ós szekl-
szokkal rcjtctt ósszckötóútjei vlnnlk, akkor l melcg étclt evócsészókbcn keli e szemólyi
lilioolánynlrk kiosztlni. r\ t3Pesztrlrl azt bizonyitjJ, hogy az. escrck többsógóben az
aicg,vsígrill kijclölr órclhordók litmcntcscn zatró hótarta) c,-1ényekbcn szállitják e szízrd
étclkiosztti lrclyekriil .rz ételt u lillisban trrkizkodó szcnlúlyi áLlománynak, Ilyen esct-
ben e ledczékbcn árkoklrt kcll ásni az ótclbuLi.rt]ókok rószórc ós az evócsészék mos.:5_Lt.'r.
sárl. Ez lz árok mcglclclő tivolsir:rl hclyczkcdjcn el lz illemhclytól. Az cvócsészók
mosogllL'lsjihoz szüksigcs melcg vizcr rrgyancsak lz órclhordók szíllitjírk e szizxl ótc]-
kiosztó hc\,ról.

r\ mclcl] ótcllcl cAv időben nlpont] cgyszcr l szirz:rd ótclkiosztó hciyrc kcnycrct,
cukror és tltlltiny;irur kciI szll]lírrni, r\zoklr rz órc]hordó lliririrs cllcnóbcn vcszi ít l szj-
kicstól cs kiosztjt lr szcmóiyi állom|rnynak. Kcnyérból cgy kcnyeret kcll szillítlni kót
fórc, r cukrot súly szerint kell kiosztani mindcnki számáre,

Szcnnyczett rcrcpen vllló ténykcdéskor az élcimiszcrrcl vlló cllátást.r mcgcngedcrt
srrgárszintek figyelcmbcvórclévcl kcil megszcrvczni, Jclcnrúktclctr sugllrszint esetón az
ótcl elío3yasztáse törtónhet nyilr tercpcn és l-cdczékben. Jelcntós sugirsz!ntck csclén a
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meleg étclt a személyi állomirny csak sugármcntcsített zárt helyiségekben v_ múszeki

létesírményekben fogyasztjl el. A tercpet körülönük lehetólcg ugyancsak mentesíteni

kcll, v. l porkópzódés megakadílyozisának céIjíból mcg kcll ne,lvesíteni. Ha ilyen lchc-

tóségck nincscnck, akkor a szcmílyi állomírny étkcztetését hideg élelemmel kell mcgol-

dani. Ilycn esctckben az étel clíogylsztásx törtéohct lr jármúben, csak ncm l radiolktív
felhón1;om kelctkczésekor. r\ terep vcgyi szennyezésekor az étel clfogyasztási tórténhet

min<l l jírműben, mind a sllcciílisan berendczctt fedezékben.

A raj ruházari anyagg való ciiiltásl a parlncsnok igónylése llapján tilrténik, l tény,
lcgesen elhordott, elvesztett v. szennyezctt ruházit pótlá§ának céIjából. Ttrdni kell azon-

bin ut, hogy háboruban r lrercoló screg szeméIyi állom;ínya részére kihordási idó nincs

meg;illlpiwi. Az egyes ruházlti cikkek (sátorlap, tartalék kapca, tisztíIkod,' szerek,

cérna tú, és szükség esetén fehérnemű is), lószer és élelmiszerkészletek, evócsésze,

kulacs és evócszköz tárolására védelmi harcban legjobb a hátizsákot igénybe venni. A
lövészck és a golyószórósok ebben tárolják a lószerhuzatokat az olajozókkal.

Védelmi harcban nagy jelentósége van az egészségügyi any€- és a vízellátásnak.

Az ön- és kölcsönös segélynyújtáshoz a harctevékenység elóestéjén minden har-

cosnak adni kell egy,egy elsósegélynyújtó dobozt, egyéni sebkötöző csomagot és

egyéni vegyivédeLmiisom4got. Azonkívül a személyi állományt el kell látni a víz fertót,

Iénítésére szo§áló tablettákkd. Különleges esetekben a személyi állomány az elóírt
egészségügyi anyagot elosztó kimutarás alapján kapja meg az egészségügyi oktatótól
(szolgálawezetótól).

A raj gazdasági és ivóvíz szükségletéoek kielégítése,vízellátópontokról tórténik.
Más forrásokból ezekre a célokra tilos vizet íelhasználni. Vízre nemcsak mo§ogrtá§hoz,

mosakodáshoz, hanem technikai célokra és ételkészitéshez is szükég van. Ha a század-

támponton belúl nem lehet vízellátópontot berendezni, akkor a rajnak vízzel vzló ellá-

tisa arról a pontról tónénik, amelyet a zíszlóali harctcvékenységének könetébeo v.

annak közelóben a harcrendek mögött szerveznek. A harc kezdete elótt rzonban min-

den esetben víztarulékot kell képezni a kulacsok, hótartó edények, marmonkannák és a

rajnál levó egyéb edények, valamint a gyalogsági lrarcjárművön (BTR) levó összes tar
tály megtöltése útján. A viz utánpódását a rajparancsnok álta.l kijelólt vizhordók végzik
a harc közötti szünetekben és a püenők alatt,

Ha erdós - §ivatagi terepen hosszabb ideig kell tartózkodni, akkor az elfogyasz-
tandó viz meonyisége jelentósen megnó és az alegységek vízellátisban problémík
merülnek fel. Védelemben az állásban víztartalókot lehet képezni a vizet ít nem eresztó

terepen kiképzett árkokban (munkagödrókben). Az ilyen víztározók falait és fenekét

célsierű koribban fertótlenitett anyagokkal (ponyvákkal, szintetikus any4gokkal)
bevonni.

Figyelmet érdemel az Aíeanisztánban állomásozó korlátozott szovjeq csapntkontin-
gens személyi áIlományának vízzel való ellátása. In víztárolásra gyakran igénybe vették a

lószcres ládákat, l iáímúbrtályokat, az acélhordókat és más tárgyakat. A hrgyomínyos
módszcrcken Kvül a víz száIlitása gyakran tórtént a légieró segítségével. Tárolásra fcl-
használtak mindenfajta helyszínen elóforduló anyagot (ponyvákít, védóeszközöket,
gépkocsitömlókket, kilón húvelyeket).

Harctevékenység idején a sebesültek és betegek segelyben való reszesítése a legkö-
zelebbi fedezékekben, a sebesülés helyén történt, öo- és kölcsónös segély formájában.

Ezután r század egészségúgyi oktatók és a szakaszoknál kijelölt lövész- qgé§Aégü8yi
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klronlik elrejtctrók a scbcsü]tckct az ismórclt scbesülés elól és az elsó lehctsi,qcs alka-
lomkor hítrtszillitotrlik rzokrr lógi szállitócszkózók scgitsigóvcl, r\ scbesültck kihordá-
sánlk rncrrkönnyítósórc igónybc vcttck mind szcnczctszcrú cszközökct, mind sl'rrorla-
pokrt, köpcnyckct. ponyváklrt is, A sebcsúIrck kihordis.r azok szemólyi ícgyvcrévcl és

gizillrrcivjl törrinl.
Az anyryi eszkilzöknck l szcmólyi iLlloml'royhoz idóbcn törtónó és mlrl<lókrllln

cljLltrl rsq az elsősc,qóly nyújlísll il hxrcmczón lrcmcsirk attól füg!:, hogy,rn tudjik irá-
nyír:tni a harcot, lr:ruen lttól is, rendelkezósre iril-e lz eredmónycs védclemhez minden
szükséges rnyag.

A szakasz iámpontban

V, SZIDOROV altzruclu
(hícglctent: a,,Til Vc,anaarnils Szil 1983/4. tzciná|,1an)

A gópesitett lóvész szakasz ,1ltalában siizad kölelékben foglal védelmet. Azonkivül
az lehet zíszlóalj tertalékbao, továbbá kijelölhetó harcíedezó biztositásban vagy lesállás-
ban is. A szakasztirmpont arcvonalának szélessége és mélysége az elhelyezkedés terepé-
tól, földrljzi és egyéb más viszonyoktól iüggóen kúlönbözó lehet. A gyalogsági harcjár-
múvek íltalában 200 m távolságra helyezkednek el egymástól.

A múszaki berendczés közvctlenül a felsorolt terepszakaszok elíogla]ása urin veszi
kezdetét. Végrehajtása az ellens(g támadlisl visszaverésóre való állendó készenlét bizto-
sitása úrján történik, Fedett óvóárkok, fedezékek és más objektumok előkészítésekor a
megfeleló anyagok hiáoyának következtében, különösen sztyeppés, sivatagi és hegyes
tcrepen elég sok nehézség mcnilhct íel. Itt lelemónyességre, tettrekészségre van §zúk-
ség, A födémet pl, mcg lehct épiteni rugalmas vonlatókótelck, önvontatíshoz szüksé-
ges gömbíák és gyalogsági hlrcjármű ponyvatetók íelhasznállisávrl is, ezt utól€ le kell
f'cdni íöldréteggcl és így teljcs biziooságot fog jelenteni a golyókkal és szilánkokkal
szemben.

Ha rz ellenséggcl nincsen harcérintkezés, akkoc a műszaki létesítmények építésé-
hez fel lehet haszoálni megerósitő gépesítési eszközókct is. Az áliás épkését akármclyik
esctbcn az egymással íutóárokkal összekörött egyes lövészgödrök ásásával kell kezdeni.
Ezzel egyidcjűlcg bc kcll rendczni étkezósre, tisztálkodásra, evócsésze mosogatására és
közös használaira szolgáló hclyeket stb-

A személyi áIlomány lnyagi és egészségügyi biztositásíval kapcsolaros kérések
gondos, l1tgon<lolt megoldásl nóikül nehéz sikereket elórni a lrarctcvékenysé.q megvivá-
sliban. jüiben íll enoek a lénycge? Az anyngi cszkózök és mindenekelótt a lószerszük-
sóglct folyamatos kielégítésében, a hlrcirechnik:r üzcmanyaggal való íeltöltésében és a
szcmúlyi állomány mosoda és fűrdő elláúsában, a sebcsültek és betegek elsóscgélyben
való részesítésébcn és azok hírtraszállitásirhoz veló clókészítésébcn, valamint a víz-, szük-
séc esetén tüzelóellátísban. Ic]c sorolható még a műszaki karbantartás, a sóóIt íe8yver-
zct és tcchnika hclyreállitása is.

A szaknsznak és e szízadnek nincsenek sxját hadtápalegységei. Ezért a szük§égletek
kielégitóse n4gymértókben a zászlóaljparancsnok hadtliphelyenestól ós az ezred badtáp
szolgrilati ág fónököktől írigg, a fó teher pedig lr szrkaszpariocsnok vállain nyugszik.
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