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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r\ vó<lclmi tcvókcnys(,q lol1,rerirsirl mcgítlIlrllitort lrnyigi készlctcket szllzadrrlil
(iitc,.qnól) idóhcn, ióképpcn ,rz lrrrl vlrlil lilkészúlós iclcjón keii lótrchozni.

l

lrltrlrit1,lliztosítilssel kllpcsolltrosln az cgyik Icgíonroslbb rcnclszl,
üzctll.tn1,lrgpridísl. r\ szlizllti (ütc,q) rcclrnikjjín.k iizcm.rn1,,rgllórl;isirlr lr zliszl<ilrlj- (llsztirlt,-) 1llrlrIlcstlc,k lr sz:izl,.l (ürc]]) hllrcrcncijcibe u elljrtí; szlLkllsz
lilI<lnl:ini,ibíll tiiltócszkilzi)kcr jclöl ki, Az i'rzcmrrr1,1golk ,r szirz;rrllroz (ütcghcz) idóbcn
tilrrúnlj kiszli]lirlir:i,]rr ll z,lszlólrlj (ütcg) cllitli sz.rkmzplrllncsnrlk, l lurci tcclrnikr kilz"
vctlcrt urlintilltésóórt pcrliq lr szltzlti- (ütt.q,) p,rrrncsntlk fcleiiís, li.:i l szakitszplrlncsnokllkon kcrcszri]I szigorúltn ellcnrirzi itz üzcmlrn!,i+lnormák rnegicIcló lclhlLszniIirsár.

VóclclcnrbcIr

bl'th, lr lrlrrci tcclrrriklt

,\ szlizlr.l (iitc,g) plrlrncsnoknak mindcn e§ctbcn intézkcdésckct kcll íoglnltosítirni
lnnlrk órc]ckóbcn, hogy.tz lll:irendcltségóbe rlrrozó szemóIyi iillomiiny iizemany:rggel
reljcscn tcltiilti)tr lcchnikalvi lépjcn vódclmi harcbl- Azonkívül mcg kcll szcrvcznic .r
röltócszközök
íogldását, .rzoklt szét kcll osztanil az alegysó.qek között, útbl kcll indítl-

l Iurci rcchnikl cllrclyczési kijrletcibc, mcg kell szerveznic a riimegpusztitó íegyverek cllcni vó<lclmükct, órzósükct és álcázásukat,
nil

Vóclclcmbcn a tcchnikl üzcmanyaggal vlló utilntöltésc lráromíéleképpen történ-

lrct. Ha l hclyzet mczcngcdi, lk}ior l töltócszközök
íolyamlrtosan kózelitik meg r lrarcjirrműveket és végzik ei lzok üzcmanyaggal való utántóltésót közvetlenúI a bclyszincn.

Á ícladlt vógrclrajísálroz

figyclmet kell forditlni az álcízás rendszabályainak szigoru
bctlrrisárl. Olyln csetekbcn, emikor t technikl felröltésc kózvcdenül a lrarcreodckbc

nclrúzsi3ekbe iltközik,.rkkor az alábbi eljárást kell alkr]mazni. A szirzad, (üteg,)
parlncsnok a hlrchelyzct tigyclembevétclévelhatározze mcg lzt a helyct, amclyen a töl-

rőeszkózök szétbonrakoznlk. Ennek a helynek a lchetó legközelebbre kclL t lrarcrendeklrcz elhclyezkeclnie és biztosíraoil kell e herci tcchnika rcjtcn elórevooásl'tt. r\ harcko,
csik, l gyalotsir:i harcjírművck, a páncélozott szillitójárművck, az önjáró lövegek sz.r,
klsz1.113n65nok.,1* utxitlsám e.gymás után közeleilnck t szlillitóeszközök
tclcpülési
lrclyúhcz. Emcllctt figyclnret kell forditani az álcázás rendszabályainek szii:orú bcterrásllrlr. olyan csctckbcn, amikor l tcchnikl üzemlnylpgal vdó íeltóltése közvctlenü| a
Iurcrcnclckbcrr nclrézségckbe ürközik, ;rz allibbi móc]szert kcll dkllnrazni. r\ szilzed(iitcq-) parencsnok a harchell,zet figyelcmbcvételévcl meghrtírozza rzt a lrelyet, ahol a
tijltócszközók szétbontrrkoznak. Neki a harcrendekhez minél kózclebbrc kcll tertózkotlnie ós biztosinnia kell a lrrrci tcclrnikl beérkezésénekrejtettsóuét. A harckocsik, r gyalogsl'rrli lrarcjárművck, a ptincólozott szállitó jármúvck, ez önjiró lövegek a szlkaszplmocsnokok vczényszavirrr cgymfu után közclitik mcg .t szillitóeszkózök cllrclyczósi
kijrlcrút. i\z utt'lbbiak vczctői a szcméll,i íJlománnl,irl közilscn vógzik a lrrrci technika
utjtnri)ltésót, nejcl czt kövctócn íllást logIal a védclmi rendckbcn, A hclyzcttól [ilqi]iicn
alkllnrazhltri kombinált módszcr is, r\ lurcjlirnrűvck cgy rószót maguk t röItócszkózi,k,

ll miisik részc pcdig a töltőcszközökct kózcliti mcg.
Vódclcmbcn t század (ütc.r;) szcmúlyi állományának ólclmczését min<len esctbtn

mc.q kcll szcnczni. Az étell rr hliborus oormák írltd megharározott élclmiszcrckból kcll
készítcni.Tilos czcn cólokr.r lrclyi eszkózökból ólclmiszereket beszerezni, gazdátlan hízi
irliltoklt ós vrdiillatoklrt kilóni, vrllmint lc ncm ellcnórzótt forrásokb<'ll vizcr vcnni,
Níclq. étclr lr ziszlól|j élclcmcllátó helyen kcll kószitcni és azt általlban háromszor kclla
zászkialj (osztáiy) p;rrancsnoki által meglretirozort időben kiosztani. Ha a körülmónyck
úgy llakulnak, hogy ezt l vabályt nem lehet tcJjcsen bctlrtani, rkkor naponta kótszer
I l l,i

kelI melcgételt osztlrni.

sck közöni

llyen esctben ótkczósre a személyi állominy szírmáru az étkczé-

idóbcn hidcg úlclmcr kell kiosztrni,

r\z étclkészitós bcfejczésc utaln il mozgókonyhírkat, hl

l lrclyzct mcgengcdi

mc,glra-

tílrozotl idóben clórc lchet vonni a szitzldokhoz (tlrcgckhez) ós czcn az utóbbiaknlk
plrritncsnokai határozzik mcg, hogy azok hoi boorakozzrnak szót az étclkiosztlrshoz.
i\zokat biztonsátos hclyen, iclretóIcg mcgfclcló nlegközelitési úrtal rcndclkező t-cclcz(-

kckben célszcrú clhclyezni és a tercp vórjó ós ílcizó sajátcxsligainlk tigyelcmbcvérclévcl,
vrhmint l meglcvó műtlirgyak íclhaszníllisívalbcrcndczni. r\zonkivül rzok közcgész,
ségügyi von;rtkozlisban lcayenek keclvezőek, megtisztítva a szcmónól ós mindcn íclesle,
ges anyagtól. Szükség esetén l százLd (üteg) szolgílawezetó megszcrvczi a konylrík
fogadását és kísérését,
rrmihez kísérőket jclóI ki.

A szakaszokníl ételhordól-at kcll kijelólni, akik meghatározott időben íelvételezik
kiosztóhelyen a melegételt, valamint a forralt vizet és az alegységekhez való viszszaórést követóen közvedenül a harcrendekbcn kiosztják azt a személyi állománynak a
csajkákba. Az ételkio§ztá§ és az étkezés rendjét a század- (úteg-) parancsnok batározza
meg. Olyan esetekben, amikor a mozgókonyhákat közeliteni lehet a harcrendekhez és
szét lehet bontakoztatni olyan fedezékekben, amelyekhez a lövészárkokból rejtett utak
kerüloek, a melegctelt ki lehet osztani a szcmélyi áIománynak közvedenül az evócsészékbe. Az alegységekhez kiszállított íorralt vizet ivásra kulacsok megtöltésére és az evóa század

csészékelmosására kell íelhasználni.

Ha
különös

a század sztycppes vagy sivatagi terepen folytat védelmi hrrcot, a vízellátásnak
jelentőséget kell tulajdonítani. A parancsnok köteles feltétlenül gondoskodni a

szükséges vizkészlctck létrehozásíróI, biztosítani a vizfogyasztás és az ivás betartásának
szigoru elleoórzését.

A szízad (üteg) tiszti állományának élelmezéséta zászlóalj (osztály) élelem ellátóhelyén kell megszervezni, ahol erre a célra kúlön helyet kell berendezni. Olyan esetek,
ben, amikor a harchelyzet viszonydnak következtében a tisztek élelmezéséttábori
viszonyok között nem lehet megszervezoi, akkor azok az alegységek moryókonyháiból
v4gy az ételhordók áltnl kiszáIlított hőtartóedényekból kapnak melegételt.
Olyan esetekben, amikor

a

védelmi harc körülmónyeinek

következtében a mozgó-

konyhikat nem lehet a századokhoz (iitegekhez) előre vonni, a melegételt, a forralt
vizet és a többi élelmiszert az ételhordók közvetlenül a zászlóalj ólelem-eliátóhelyról
szá.Ilítják ki.

A helyzettól fülgően u étellrordókkal kiszirllíthatják a század (úteg) alegységeihez
a kenyeret ós a cukrot e napi normának mcgíelclőcn, naponta egy§zcr, rendszerint reggel a melegétcllcl együtt. A dolrínyilletményt és a kicgészitő élelmiszeradrgot r tiszti
állományoak ki lehct osztani több napra elóre,

A század (ütcg) szeméIyi állományán;rk ruházati rnyaggll való ellátása háborus
normák al.rpján törtónik. Annak a század (ütcg) áItxli áwételétós a személyi állomínynok v:rló kildjsít r szolgálrrvczetó szcrvezi meg.
A szízad (ütcg) személyi állományának fürdetése általában hetente, e8yszeí történik, tíbori viszonyok kózött, iz clöl'áró plraocsnok által megszabott idóben, rendszerint a védelmi harc beíejezódésétkövetó idószrkban.
tl9

Olyan esetbeo, amikor az aiegysógek személyi állományának fürdctésétaz ezrcd
erói nem rudjirk biztosímni, tkkor ut a százld- (üteg,) parlncsnok sajit hatáskörébcn
szcrvczi mc1; a lcgcgyszcrűbb hclyi cszközök fellrlsznílísával, Szeppannal a személyi
l'rllomínyt a normáknlk mcgfclclóen kell ellritni.

A szcmólyi irllomány fürclctósckor az irlsónemú cscréjc kiitclczó. Ugylnebben u
iclóbcn kell megszcrvczni rendszcrint a szeméIyi állomíny nem szervezetszerű borbélyok írlt.rli hajnyirirsát.

A hlrc befcjczóciését kóvetően a szízldnál (titegnél) cl kcll végczni a ruházrti
rnvrgok kisjlvítirsít. A ruhizat jtvirását mag;r r szemilyi állomliny, a lábbeli javítását
pedig az alcgysfucknól kijelölr nem szeívezetszerú cipészek vógzik. A szüksÉ3es anylgi
eszközöket a század (ütca) szolgálawezetó szczi bc.
Azonkivül rz éghajlati viszonyoktól fü88óen a század- (üteg-) paraocsnok a szolgálatvczetón kcresztül szervezi meg a személyi állomány melegedéséreés pihenésére, valtmint a felsőruházat, a kapcák, a lábbeü és más ruhízati cikkek szárításíra szolgáló helyek

(pontok) berendezésót.

Védclemben a száza<l (üteg) személyi állományának segélyben való részesítésétaz
egeszségűgyi oktató szervezi meg, Ázonkivül a század- (üteg-) parancsnok intézkedésére kiegészitőleg mioden szakasznál a katonlik közül lövész-egészségügyi katonát kell
kijclölni. A szízrd és a százacinak (ütegnek) a zászlóalj (osztíly) segélyhely által megerósítósül adott egészségügyi katonának munkáját az egészségügyioktató irányítja.
Védelemben az egészségügyi oktató

a százacl

(üteg) harcrendjeiben tevékenykedik.

Végzi az egészségűgyi íelderitéstaz elhelyezési körletben, ellenórzi a személyi higiénia
szabályainak személyi állomány átali végrehajtását, a készételés a beérkezett élelmiszerek, valamint az ivóvíz minósógét. Ellátja a szeméIyi állományt egyéni sebkötóző és
vegyvédelmi csomagold<al, gyógyszerkészletekkel, a viz fertódenítéséhez szükséges tab,
lettald<al, A felsorolt cikkeket és az egyéb egeszségügyi alyagokx az egészségügyi
oktató a zászlóalj (osztíly) segéIyhelyeo vételezi.

Védelmi harc folyamin a század (üteg) szeméIyi állornányát szükség esetén elsósegéiyben kell részcsiteni. Áz elsósegélyt á,ltalában a sebesülés helyén vagy a legkózelebbi
íedezékben maguk a katonák, a vezetó-egészségügyi katonák és az egészségúgyioktatók
nyújtják. Ernellen alkalmuni kell az egyéni egészségügyi eszközöket (csomagokat, készletcket), vdamint az egészségügyi középkáderek táskáiban levó aoyagokat és preparárumokat. Elsósegélyoyújtásban - a legsúlyosabb sebesülreknél és betegeknéI - részt vesz
személyesen az egészségügyi oktató is. Annak idóben történő végrehajtisa hozzájárul a
sónilt életénekmegmentéséhez, a súlyos szóvődmónyek scbesülteknél és betegeknél
való fellépésénekmegelózósélrez, és a soron következó gyógykezelés sikeréhez.

Harcbln az egészsiigügyi katonák ielkut.rrj:ik a sebesüIrckcr és eltávolitják a hrrci
a megsemmisített létesitményckból, á*zíllitják a legközelebbi fedczé-

technikából,

kckbc, scgélynyújtrisban részesítik azokat és ezeket a hetyckct ellátják egyczmónyes
A jclek |óI tűnjenck ki a környezetból és legycnek jóI l;ithatók a szízad (ütcg)

jclekkel.

védclmének mélységéból veló elórenyomuláskor és ugyaoakkor észre nem vehetők az
ellenség részérőI. Erre a célra fel lehct használni kűlónbözó eszközóket, és ha rendelkezésre állnak, különleges nidióbeméró eszközöket is, A sebesűltcket és betegeket fedezékeken, közlekedó árkokon keresztijl kell a fedezékekbe ("fészkckbe"), vagy a bercndel20
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zett százid (üceg) scgélyhetyekre kiszíllitani. Az utóbbiakat cl kcll látni szúl<ségeS kötszerekkel, a sebesűltck és betegek kilrordására szolgáIó eszközökkcl, vizzel, hideg
évszakbln - mclcgcdókkel.
Olyln esctckbcn, amikor a sebesültckct és bctegeket e hlrrcmezóról nem lehet
kihordllni (kiszállitlni), részükrc közvctlcrrül a szízltd (üteg) alcgysi3einól ideiglencs
fedezékcket kell bcrendczni, a védclmi Iétcsitményrendszer íclhasználisávrl.

A sebcsültck é5 bctcgek harcmezóról való kihordásíhoz fel kell lrasználnilz összcs
rendelkczésre álló szcrvezctszerú és nem szcrvezetszcrú szüksé5lcszközökec. A sebesúltcket és betegeket srját cgyéni ícgyvcrükkcl és gázálarcukkal kell a hirrcmezóról kihor
dani_

A

sebesültek és betegek [elkutatása, gyijtése és kihordása meggyorsításának céliá-

ból a szcwezetszerú sebesűlwivókön kívül fel kell használni a nem szervezetszerűeket is,
a szízad- (üteg-) parrncsnok embereket is kijelölhet kiegészkóleg.

A

fedezékekból, a szízad- (üteg-) segélyhelyekfól a sebesűlteket a zász\őal1, (osz,

tíly") segélyhelyekre, szúkségesetén pedig az egészségigyiziszlóaljakhoz kell hátraszállítani.
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A zászlóalj védökörletben
V.

(Fordítás:

Krillil

ezredu, Sz. Agafonott a'mag

a ,TiI Vooruannib Szil" a fo|óiat

1988/8. rzrnából)

A gépesitett-lövész zászlóalj védhet egy körletet az ezred elsó v, második lépcsójében, a biztosítisi övben v. az elóretolt álrlsban, av4gy visszü4gyható mint összíegyver-

nemi larblék is.

A

terep gyalogsrli harcjárművek v. páncélozott szállítójírművek,

megerósító harckocsik, Iégvédelrniés műszaki záróeszkózók áltdi mesteri felhasználásának következtében a zászlóalj képes rövid idó alatt szilárd védelmet szervezni és sikere-

sen visszaverni az e1.lenség tímadását. M4gától értetódóen ehhez n4gy mennyiségű
any4gi eszkózt kell felhaszoálni, amelyeknek idóbeni kiszáütása számtalao tényezót6l,
mindenekelótt az ellátószakaszból és a zíszlóalj segélyhelybóI (ZSH) áüó zászlóaljhadtip áIJrpotától és lehetóségeitóI fi)gg.

A zászlóaljparancsnok

teljes felelósséggel tartozik az alárendelt alegységek hadtáp-

biztosítísíért,rmit az ő elhatírozásínak és az elöljáró parancsnok utasításainak alapján a

parancsnok hadtáphelyettesen kereszól kell megszervezni,

A harc folyamiin a parancsnok ellenórzi a készlctek felhasználását és intézkedik
azok utánpótlására, jclenti az elöljáró parancsnoknak az alegységek ellítottságát, a sebesültek és betegek szímít,íelterjeszti a szükséges any4gieszközök kiutalására vqnatkozó
igényléseket.A zászlóalj hadrápbiztosítása magában íoglalja a hrdtáp felkészítésével,
vezelésével, tömegpusztitó eszközök elleni védelmével, valamint órzésével És védelmével, alcgységei elhelyezése é§ áttelepitése reodjének mcghatározásíval, az anyagi és
egészségügyi biztositással kapcsolatos rcndszabályok összcsségét.
A baháp ílkiftitálc L harcíeladat kézhezvételevel veszi kezdetét. Á felk&zítés során
techni

az ellátó szakaszt és a, ZSHt fel lehet töltcni személyi állomínnyal, fegyverzettel,

kával és védóeszközökkel.

A

szállítóeszközökön

levó any4gieszköz-késdeteket fel kell
l21

