klronlik elrejtctrók a scbcsü]tckct az ismórclt scbesülés elól és az elsó lehctsi,qcs alkalomkor hítrtszillitotrlik rzokrr lógi szállitócszkózók scgitsigóvcl, r\ scbesültck kihordásánlk rncrrkönnyítósórc igónybc vcttck mind szcnczctszcrú cszközökct, mind sl'rrorlapokrt, 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 irányír:tni a harcot, lr:ruen lttól is, rendelkezósre iril-e

lz eredmónycs védclemhez minden

szükséges rnyag.

A szakasz iámpontban
V, SZIDOROV

(hícglctent:

a,,Til

altzruclu

Vc,anaarnils Szil 1983/4. tzciná|,1an)

A gópesitett lóvész szakasz ,1ltalában siizad kölelékben foglal védelmet. Azonkivül
zíszlóalj tertalékbao, továbbá kijelölhetó harcíedezó biztositásban vagy lesállás-

az lehet

ban is. A szakasztirmpont arcvonalának szélességeés mélysége az elhelyezkedés terepétól, földrljzi és egyéb más viszonyoktól iüggóen kúlönbözó lehet. A gyalogsági harcjármúvek 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 biztositása úrján történik, Fedett óvóárkok, fedezékek és más objektumok előkészítésekora
megfeleló anyagok hiáoyának következtében, különösen sztyeppés, sivatagi és hegyes
tcrepen elég sok nehézség mcnilhct íel. Itt lelemónyességre, tettrekészségre van §zúkség, A födémet pl, mcg lehct épiteni rugalmas vonlatókótelck, önvontatíshoz szükséges 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 létesítményeképítéséhez fel lehet haszoálni megerósitő gépesítésieszközókct is. Az áliás épkésétakármclyik
esctbcn az egymással íutóárokkal összekörött egyes lövészgödrök ásásával kell kezdeni.
Ezzel egyidcjűlcg bc kcll rendczni étkezósre, tisztálkodásra, evócsésze mosogatására és
közös

használaira szolgáló hclyeket stbszemélyi áIlomány lnyagi és egészségügyibiztositásíval kapcsolaros kérések
gondos, l1tgon<lolt megoldásl nóikül nehéz sikereket elórni a lrarctcvékenysé.qmegvivásliban. jüiben íll enoek a lénycge? Az anyngi cszkózök és mindenekelótt a lószerszüksóglct folyamatos kielégítésében,a hlrcirechnik:r üzcmanyaggal való íeltöltésében és a
szcmúlyi állomány mosoda és fűrdő elláúsában, a sebcsültek és betegek elsóscgélyben
való részesítésébcnés azok hírtraszállitásirhoz veló clókészítésébcn,valamint a víz-, szükséc esetén tüzelóellátísban. Ic]c sorolható még a műszaki karbantartás, a sóóIt íe8yverzct 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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Ponrosrn ö íelcl a személyi illominy minden oldt ú biztositásáért, ó határozza mcg l
fogyaszrási normákrt cs lz utlinpilrlísként kipott anyigi cszközök fcihasználásírrak
rendjét, fi{yclcmmcl kiscri rz,,k illrpotát és meqlétót. Ehlrcz azonbln mcgíclcló ismcrctckrc és jltrtssligokrlt vlo szükség. i\ gyakorlet lrzonbln azt bizonyítjtt, hogy nem mind,
etyik szirkaszplnncsnok tudjl hclvcscn mcgszlbni a íogyll§ztá§i normikit és meghttározni lz lnvlrqi eszközök szüksóglctót a fogylrsztírsi normliknak, az clöljáró adatlrinak
mcgíclelócn, tigyclcmbc venni l kiiliinbózó tónyezók, évszakok és idójárírs hatisát.
Gy;tkrln czért mgasabb védelmi hlrcbrn e lijszcr, és üzemanyag-f-ogyasztás mii§odrendú irioyokban, mint a fóirirnybnn, Az anylrgi eszközök hozzii nem értó eIosztáse
pcdig a készletek kimcrüléséhcz, vi3só soron pcdig a szakasz hadr.ríoghatóságának

csökkenésóhez vezel. A *iil,rllnfut!.í tlghkhlí: Az aryagi rjzkaizijprr d Il)o,arxtlili ,afl!.iL
nks!'!1.4)ítrirll titji l szigaritul tlluttizni lell.
Szakasznál az anylgi készletekel általában l gyalogsági harcjármúvön (BTR) és a
személyi áJlománynál tárotjík. A zárolt készlet - i gylo85í8i harcjárművön (BTR-en), a
golyószóróknáJ, a katoníknál és a tiszthelyettcseknél levó lószereknek egy része, a hercj;irmúvek tartályaiban levó üzemany4g meghatározott mcnnyisége és a személyi iillománynál levő élclmiszer. Annak felhasználása csak kritikus szituiicióban leheségcs a
parancsnok elhatározá,sával és az elöijáró parancsook engcdélyével. Véclelmi harc folytatlisakor a szakaszníl létre kell hozni kiegészító aoyagi eszköz-, különöseo lószerkészLeteket. A rajhoz hasonlóan azok utánpódása a század szolgálatvezctón keresztűl történik.
A harcjárművek üzemany4ggal való utáotöltéséhez hrsonlóan ennek vógrehajtísa rcnd,
szerint a harc kezdetón és minden nap végénós végszüksi3 esetén a harc íolyamán történik.
Az anyagi eszkózökct a századparancsnok intézkedéséreszóbeli igónylés alapján
kell a szakasznak kiutalváoyozni a meghatírozott fogyasztási és készletképzésinormák
figyelembevételévcl.Minden szükségest rendszerint kézbcn kell a szaksi támpontjába
kiszíüitani, ezért a szállitókat ajánlatos elóre kijclölni. Az utánpódirssel kapcsoiatos
munkákat a legcélszcíűbb korlátozott liilási viszonyok között elvógezni, a moigás min-

den körülrnények közötti

álcázásával.

Miképpen kell ezeket megvalósítani? Ivfeghatározott szabályok errc vonatkozóan
nincsenek. Bírmilyen javaslatot is nehéz adni, mivcl mindcn a konkrét harcászati helyzettől, az ellcnség behatásának íokától és más kórülméoyektól Íügg, Legkedvczóbb
helyzet esetén a lószerck szállitá§a lö.ténhet a lószerfelvételezó helyról, i nap végén
pedig a lószerhordók által kézben, v. a technika igónybevéteiével. A gr:inátokaq töitényeket és az ágyúlövedékcket ki lehct sz.:rllirani l szakaszlroz a zászlóaij lószcdevételczó
helyekról, Ázok rírolísár.r a lövészgödrökbcn, góppuska- és aknavetófúszkekben lószerhjlkékct kell bcrendezni és ezokrt lul talrjon el kcll lítni fódémmel. Hxsonló létesírmónyeket kell bcrendezni a ló- és tartalék áüásokbln, a gyalogsági harcjl'rrnrűáIlásokblrrr is.
A lőszerck rüzcléshcz vdó clókószítése mcgqyorsítísának céljíból e szeklrsztól katonlrkat
lchet kijclólni a lószeríelvételczó hclyre.

A gyalogsági harcjármúvek (BTR) územ- és kenóanyaggal való fcltöltését kózvet
lenül a harcrendckbcn a harcok közötti szünetckben kell vógrehajtani, iltalában éjszakr.
Fo^rró óghajlati viszonyok között v. a hőmérsék]et növeke<jésekor a jármúvek tartályait
- figyelembe véve az üzemany4g tulajdonságait - nem kell színűltig fcltölteni. Nem iz:lbad megengedni azt, hogy abban lrab képzdódjön, abból az üzeminyag kicsonluljon, v.
abba mechanikai adalék és víz kerüljón.
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A szakrzparancsnok íelelős a megszabott élclmiszcr, és dohánynormáknak a szemólyi állomrinylroz idóben történő ós maradéktdan cljuttxtásáórt, a mcle.q étellel és vizzcl vlrló ellátásáért is. A zárolt élelmiszerkészletet a szcmólyi állomány hitizsákjaibrn és .r
harcjrirműveken speciális llidákban kcll rárolni. -i\z étkezési rcnd mc,.qíllapítirlakor törekct]ni kcll arra, hogy a fóétkezés a hxrctevékenyséli csökkcnósénck idcjérc essen, A
radiolktiv, mórgezó rnylgok és bektcrológiai (biológili) eszközók áltl szennyezc* ólclmiszcreket tilos étkezósre lcllrmználni. Rulrázati anyagot minclcn cscrbcn u cllátísi normáknak megfclclően a tén),legcs szüks(g al.rpjín, a ténylc8c5 lótszám lig,vclcmbevórclóvel kell a szeksz részére kiutdni. A harcosoknál levó, szennyczctt ruhlizlrt cseréjót t
mentesító lillornáson kell clvégezni. Á szakaszplrlncsnok szervezze mcg r ruh;izat,
c|osztó kimutatís aláirás ellenében tórténó ítadas,átvélclét. Ntinden karonát meg kcll
tanitani a íeisőruházat és a fehérnemó kisjavítísok elvégésére.
Védelemben igen n4gy jelentó§ége van a vizellitásnak. Korszerú viszonyok között,
még vízben gazdag kórzetckben is elóíordulhatnak fennakldások a vizcllításban, mivel
az ellenség tömegpusztitó fegyver a.lkaimazása, v. diverzió útján hasznáIhatatlanná telreti
a vízíorrísokat.Tehát gondoskodni keü kiegészító készletek létrchozásáróI.

Víz nélküli v. kevés vizú kórzetben és a felszini források tömcges szennyezésének
viszonyai között nem lesz lehetóség arra, hogy a szakasznál vízellátó helyet rendezzenek
be. llyen esetben a szakasz vizeütását a zászlóalj (egység) híuctevékenységikörletében
elhelyezkedó vízelosztó helyról kell biztosítani.
Gazdasági szükségletekre és ivóvíznek csak kórokozó mikrobákat nem tartalmazó
vizet lehet íelhasználni, Az ilyen vizkészleteket fedett, a közvctlen napsugár hatása ellen
védett helyeken keü tárolni ügyelve, hogy azokba por és szenny ne kerülhessen bele.
Mioden helyszinen elóforduló és tartí.lyok építéséhezíelhasznált lnyagot elózetesen fertódeníteni kell. Tárolisra a legkülöobözóbb, saját készítésűtartályokat lehet íelhasználoi. Egy egy méter ho§§zú tűzoltó tömlóbe jól elfér több mint négy liter viz. A vizet ki
lehet szállítani a szaka§zhoz a meleg étellcl együtt, A személyi áüománynál levó kulacsok mindig legyenek megtöIwe teával v. forrrlt vízzel.
A vízellátás megszervezésekor a meghatírozott minimális íogyasztási normákból
kell kiindulni. Egy gépesített lóvészalegység gazdasági - és ivóviz szükséglctét t fóre
számítva napi 10 liter fogyasztási nolma alrpján kell kiszámítani. Forró hómérsékleti
viszonyok közötti ténykedéskor ez a mennyiség 1' literíe oó, Kűlönleges esetekben,
különösen §zennyezett v. kevés vízútcrepen a minimális elóirányzott norma csak ivóvízb6l fejenként 2,5 liter (legfeljebb 5 napig); forró éghajlat esetén 4liter (legfeljebb i
oapig).

Védelemben a szakasz egészségügyibiztosítás:r függ a védelembe vrló ítmcnet
köíülményeitól, azon terep közegészségügyi helyzetótól, amelyen a szlkmz elhelyczkc,
dik. A szcmélyi állom:iny a szizad egészségügyi oktalólól (szolgáhrvezctótól) klpja az
q;észségügyi my4got. Nagyon íontos, hogy a szcmélyi állományt megtinitsuk íz egé§zségűgyi anyag lrelyes használatára.
A paraocsnok tegyen meg mindent a támpont szeméttól lörténő megtisztitj5árJ,
szükség esetén szervezze meg a közegészségügyi - higiéniai és járvínyvódclmi rendszabályok íogan,rtosítísát.Mindcn €§etben 8oodosao eilenórizni kcll a higiéniai szablilyok
szernélyi állomíny általi betartását, az ótkczést és a vizellátó rcndszer betertását, a harcosok kényelménck tábori viszonyok közötti megszervezését. Télcn pl, alacsony hómérséklet esetén melegedó helyeket kell berendezoi.
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r\ scbcsülrek és bctegck szaklrsztól idejóben törénó hírraszillításirl e kózlekctlósi
t'clhlrszn/rlni. r\ szrklsz hucból vrló kivonásakor és visz,
szlvonuliskor külilni)s gondot kcli tbr<lirlni lrzok hirrrlszálIítirsirlr, A hlrcból való kivonist tarmog]tó szllkrszt meg lcIret erósítcni lz clilljirrti sebesi]ltszílllit(') eszközcivcl.
A cikk cslk lr góllcsitctt-li]vósz szlklsz lLnyigi és .gészsígü.l]\,i bizrosiríslinak áltllá,
nos kérr]óscit tir.qyllil véLlclcmbcn. A vó,]clrni hltrc nrc3vívítslt rninticn konkrét csctónck (l vórlclcrnbc vlrló ittmcnet körülmónyci, tcrcpncm, óvszak stb.) mcg v:rn a Irrltlr

írkoklt ós l lijvószirkokat kcll

sajálossígit, lme\,cknck me8tírrty.llitsa küli)n renulmítny

A század
(FonlítLí,t: tl

f-claLllrtlr.

védelmében

A. INATYEV dlezrultl
,,Tit Vaantrunnib Szil'c. folytiint 1988/6

:z,ittuiból)

A védclmi hlrc század (üteg) általi eredményes megvivásának egyik alapvetó feltótele a hadtápbiztosítlissal kaPcsolatos rendszabályok idóben töíténó és folyamatos végrehajtisl.

A század (üteg) hadtápbiztosításáért annak parancsnoka a íelelós. Felelós a szc,
mélyiállomirny anyagi eszközókkel történó cllálísáért, az étkezésés íürdő-moso&i ellítás megszervezésóórt, a sebesüItek és betegek segéIyben vaió részesítésóórt és bátraaszálütásre való elókészítéséé.t,az a]c8ységek viz- és rüzelóellátásíén, Védelembeo, akírcsak
más harcfajták esctén, a pxfaocsnok mindeot személyesen, vdamint a század (úteg)
szolgilatvezctón és a szakaszparancsnokokon kercsztül szervez meg.
A hadtripbiztositás végrehajtísa a század- (üteg-)parancsnok elharározása és e zjsz,
lóalj- (osztály-) prrlncsnok utesititsa alrpján tórténik, A hadtápbizrosítís megszcrvezósekor meg kell határozni: az ételkiosztó pontok szétbontakozás:inak idejét és helyét; a
sebcsült ós beteg feclezókck helyét az alegysi3cknél ós a század segélyhelyen; a technikl
töltóhelyeket; a zirszlóalj (osztiily) hadráplrlcgységek telepúlési helyeit,
A százld- (üteg-) parancsnok köteles állandóan figyelemmel kísérniaz rnyryi eszközök, különösen a lószer és az üzemenyry lrarc al.tti meglólét é5 íogylsztísát, mivel a
védelcm sikere nagymértékben függ anól. r\ harc idejérc mcgszxbott fogyasztási és
készietezésinormák alapjín mcgszabje a lószer- és üzemanyag,szűksógletet. A szízad
(üteg) részéreezcket a normákat, r mcgszabott lelxdarok és a kijclölt készletck figyc,
lcmbcvótelévcl a zászlóaij, (üteg-) parancsnok hatírrozza meg,
Az anyrgi eszkózök százacl (üteg) áltlli íogyasztása védelcmben váltakozhat és u
e8y so. tényezótól függ, melyek közül alapvctóek a kilvetkczók: e vódelcm intenzitirse
és fcszítcttségc,az ellcnsóg íll3l alkalmüotl harcmódok és fc,.qyverzcrfirjtik, e szirzad
(üteg) hclyc és szercpe a védclcmben, a szcmólyi ;illomány klkólvcnsógének foke, ,r
lrarci tcchnike álhpota és a lrarci technikli feltöltönsigc.
A i'ogyó anyagi eszközókön kivül a szr'rzadnál (iitcgnúI) v,rnnek zárolt (nem csókkenüetó) készlctck is. Pl. lövész lószer és élclmiszer lridegélclem lormirjirban a személyi

állománynirl; üzemaoyag pedig legllább 0,2 jlvedalmazlís l harcj:irmúvek tartáIyaibtn. A
zirolr kószlct elfogylsztása csak lz egységplrancsnok engcdélyóvc], hahsztást nem túrú
csetckben pedig a zászlóalj- (osztály-) p:rrencsnok engedélyévellch.tsé8e5, az utóbbit

késóbb jclcrltcni kcll az elöljáró parancsnoknak.
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