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A terepJiglalloaír minőségi tervezésétól és megszervezésétól függ a lradtápszakem
berek kiképzésénekés szakmai felkészültségének a hatékonysága, Sajnos egyes harcosok
számtalan esetben nem látják milyen célokat és feladatokat támasztottak velük szemben
a gyakorlat folyamán, milyen terjedelemben és sorrendben kellett azokat végfehajtani,
hogyan kellett volna az eróket ez egyes feladatok együttes megoldására összpóntosítani.
Hogyan lehet a szakharcászati gyakorlatot, foglalkozást, terepgyakorlást lcgobban elókészíteni, lefolytatni az egyes hadtáp szolgáIati ágak, alegységek sajátosságainak figye,

_

lembevételével?
Ennek a fcladatnak a megoldását csak a Éiklpúskonpluiásu teszi lehetóvé.
Az Eszak-Kaukázusi katonai körzetben a komplex megközeütés figyelembevételével vezetett le egy gyakorlatot V. Zsivalev vezétőrrtagy, a körzetpatancsnok hadtáphe,
lyettese. Azon az éIclmezésj szolgálat alegységein kívül részt vettek egyes egységek,
beleértve az önálló ellátó zász\őaljat, a műszaki és vegyivédelmi alegységeket, Ú egészségügyi és állategeszségügyi intézetek, gépesített ]övészek és harckocsizók is.
_ A gyakorlat fő céIla: a hadtápegységek és egységek, intézetek harctevékenység
alatti vezetése megszervezésóvel kapcsolatos jártassfu tökéletesítése.
Az elgondolásoak mcgfelelóeo meg kell tanítani helyesen megszervez ni az lltlniszer rahtá\ .riitídc,. bú_tizen, _fatlítóműhe!, gazdaúgi ra1 i: nás intlzeteL nliki{kJit a tijneg,pavtító
elknség általi allalnaafuáutth uinoryai kiizöll,

Az

fegur

.
lsrzelatácsalfuig elérésénekcéljából a gyakorlat kezdete a személyi állomány
gyakorolta a technika kezelésót, az egészségügyi és á.llategészsógügyi laboratórium telépítését,berendezését. Közvetlenül a terepre való kivonulás előtt gyakorolták az élelmiszer kiadását (áwételt), a technika javítását, az |ilawagást, a kcnyérsütést, az ételkészitést. A vcgyivédelmi alegységek megszervezték a frgyelé§t és a feldeítésta vezetési pontok elhelyezési körleteiben. A műszaki szolgálat szakemberei tábori vízellátó pontokat
rendeztek be. A műszaki berendezéssei kapcsolatosan hatalmas elókészitó munkát
végeztek. A személyi állomány részérefedett lövészárkokat, a technika és az anyagi
készletek részérefedezókeket készítettek. Gondosan és sokoldalúan átgondolt& az éle1miszer készletek gépkocsikon, földön, sátrakban történó elhelyezésének, a sütóde,
húsüzem, javítómúhely telepítésénekrendjét.
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A küszöbön atló foglalkozás közetében a terepet meredek lejtójú szurdokok és
vólgygátak szeldelték át, ateíep taIaja wa1os volt, ami bonyolította a műszaki technika
rr-rúködését és a fedezékek helyének kivá.lasztását.
A sztmreu!*hzy's során íeltának egy sor olyan hany4gságot, amelyek jelentős éIőerő
és any4gi eszköz veszteséget vonhattak volna m€uk után, Arról van ugyanis szó, hogy
a közlés szerint a terep járványegészségügyi vonatkozásban nem volt teljes mértékben
kedvező. Ezért a jobb átvizsgálásra bevontak egy §of egészse8ügyi és állategeszségügyi
alegyseger és intezerer,

Pl, a járványvédelmi rendszabályok végrehltására az élelmiszer raktár elhelyezési
körletéhez előrevonták a járványegészségllgyi és az lüatjárványvédelmi osztag mozgó
csoportiát. Azok 8yakorolták a mérgezó-, radióaktív any4g és baktefiol€ai eszköztáftalom megállapításának vé8lehajtását és ténylegesen ellenőrizték az élelmiszer raktár elhelyezési körletének közegészségügyi-hrgénós, járványügyi és llllat jáwiny tüapotál
Azonkivül gyakorolti-Jr a mege\őző és korlátozó rendszabáLlyok végrehajtását egeszségügyi megfigyelés és vesztegzáf viszonyai között,
A mozgó húsüzem elhelyezési körletébe V. Rogyina orvos órnagy irányítása alatt
elórevonták az állategészsé8ri8yi oszt€ részlegét.Az élelmiszer, a nyersany4g és az áüat,
táp §zennyezett§ége értékelésénekelsajátít^sáí\lryil M i|]l^tegészségügyi oszt€ szakemberei gyakorolt& a yagőá]]at fix,áló berendezés felhaszná,lásával történó fertódenítésének és mentesítésénekvégrehajtásáq az állatok töme8es állate8észségúgyi mentesítésének céljából,
Az elgondolás szerin t a galorlat elrő rlszébelz a csapataiílk átcsoporto§itá§át megakadilyozni akató etlenség légi c§apást mért az egységek és alegységek elhelyezési körleteire. A csapatok hadtápbiztosítá§a megbontásának érdekében széleskörúen alkz]maztak

gyújtóeszközöket. A hadtápalegységek és egységek, kóztük az áelmiszer raktár ténykedése megbénítfuIíraaz ,,ellenség" táwezérlésű aknásítást is alkalmazott.
A íeltételek tényleges helyzethez való közelítésének céllábót a kiilön létrehozott
imitáló részleg az élelmiszer raktár teíületén trotil tölteteket robbantott, szénhidrogén
keveréket dobált szét és gyúitogatott. Ebben a helyzetben kellett egyidejúleg tevékenykedni mindenkinek, összehangolva a túz oltásának rendjét, A gyújtóeszközök következményeinek felszímolásakor kiilönösen kitűnt az élelmiszer raktár, Jn. Karmokov tiszt
által irányított személyi á,llománya. Az égókeverék o|ttsára uok eredményesen alkalmaztá} a földet, a tűzoltókészülékeket és a helyszinen található eszközöket. A lehetséges tiizek lokalizálására a múszaki és vegyivédelmi aiegységek pedd öntózógépkocsikat

és műszaki technikát vettek igénybe.

Különös figyelmet fordítottak a tívirányítású aknatelepítés következményei íelszámolása kérdéseinekfeldolgozására u élelmiszer rakár körzetébeo. A gyakorlat résztvevóinek bemutatt& az aknákbatásta]anitjsának rendjét és a biztonsági rendszabályokat.
Ehhez D, Poprovki hadtlagy irányitása alatt küIön §zámvetést készítettek.táígyil€osan
meg kell azonban mondani, hogy a részwevők eligazitása és felkészítéseidején koránt
sem irányoztak rnindent eló. Ez a magyatuata a személyi állomány tevékenységében
megmutatkozó vigyázadanságnak, ami reális harchelyzet viszonyai kózött megengedhe,
teden. Az emberek pl. időnként úgy ugráltak le a gépkocsiról, hogy nem gyóződtek
még, vannak-e gya\ogsá2t akn& azon a helyen, ahol a gépkocsi megállt. Előfordult,
hogy a nyújtott töltet felrobbanásakor a harcosok elfelejtették a védóernyót bebiztosi
tani.
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násadik r!:zbea a kitűzött célt hagyományos eszközókkel elérni nem bíró ,,ellen,
mért a csapatokra és a hadtápra. Az egyik )0 ezer tonna hatóefcjű
"atomcsapást"
lobbantást az üzemany4g és élelmiszerrektfu, továbbá a mozgó sütóde elhelyezési körle
ség"

tében imitálták.
A körletek a radióaktív anyagok kihullása ideje a.latti sugárszintjére vonatkozó adatokat a döntnökök
útján juttatt& el a hadtípintézetek figyelőórseihez, a kijelölt menetvonalra vonatkozókat pedig a vegyifelderítő 1árőtóIőóz. A fenti időben u alegység- és
az intézetparancsnokoktól kezdtek a megfeleló információk a vegyífeldeÁtő játőrhöz
beérkezni.

V. Pavlov tiszt gyor§an össze8yújtötte az alegységek és intézetek elhelyezési körle,
tei és tarta.lék körletekben húzódó menetvonalak sugárszintjére vonatkozó adatokat. A
sugárhelyzet értékeléselehetóvé tette annak megáIlapitását, hogy az élelmiszer raktár
zöme, a javítóműhely, az állategeszségügyi osztag és a járványegószségrigyi o§zt€ erősen sugárszennyezett övezetbe került.
Á hadtápvezetési pontra berendelték mind a hadtáphelyettesnek alárendelt, mind
az ellátó parancsnokokat. V. Danyilovszkij alezredes kimedtően és röviden ismenelte a
résztvevókke] a kialaL:ult helyzetet és megkezdte azok mepfallgatlsát.

Elsónek A, Arhipov század, vegyivédelmi szolgalatvezető jelentette javaslatait. Ó
azt j^vasoIta, hogy a mentesító kórletet a tartalék vezetó menetvona.l mentén húzódó
sugárszennyezett óvezet mögótt helyezzék el; a mozgó sütóde és a húsüzem, a múhely,
a jimányegészségngyí oszt^g, az élelmiszer raktár sátrainak sugármentesítésétpedig
azok lebontása előtt yégezzékel.

Hatalmas munkát végzett ezzel kapcsolatosan V. Koszenko tiszt, állategészségügyi
laboratórium parancsnok. Az élelmiszer védettségénekgondos értékeléseután ó megállapította a vizsgálatnak alávetendő élelmiszerek minimális mennyiségét.
V, Duljaszov őnagy, műszal< szo§d,atyezető ósszességében helyesen jelölte ki a
vízkiemelés és tisztítás belyét. A tábori vizellátó raj terepen való elhelyezésével kapcsolatos részletek pontosítása azonban bebizonyította, hogy a vízkiosztó pont gyengén fei
Iett úthálózattal rendelkezó körzetben fog elhelyezkedni, következésképpen annak teljesítóképességealacsony lesz.
A meghallgatrás és a végleges elhatfuozls meghozatala után kihirdették a bakterio
lógiai fegyver
iltali alkalmazására vonatkozó közlé§t. Kiielólték a bakterioló"ellenség"
giai szennyezési övezet hatfuait, Elkezdódött a komplex gyakorlat következő szakuza.
Megszervezték a talai, víz- és élelmiszerminta vételt. A muokába egyidejúleg
bekapcsolódtak M ale8ysegek és intézetek terepre kivonuló összes szolgálatai,
A járványegészségügyi és az állategészségügyi osztag szakemberei mindenekelótt
megállapították a fertóző megbetegedés kőrokozójáaak faltítlát. Sz. Szitnyikov, A, Ivanov és A. Arhipov tiszt javaslatai alapján kidolgoztáJ< a bakteriológiai támadás következményeinek felszámolását lehetóvé tevó elüatáíozást. Ezt az e]hatuozest a fotmábaöntés
és az elöljáró parancsnok általi jóváhagyás után eljuttaták az alegységparancsnokokhoz.
Meghatároztlík a mentesító körletbe tölténó előrevonás kezdetének idópontját és a íertódenítés végrehajtásának idejét.
Á sugármentesitéshez hasonlóan, a n4gy méretú sátrak, mozgó sütódék és húsüze,
mek,a javítómúhely fertódenítésétazok lebontása előtt §zervezték meg öntözógépko,
csik segítségével.Azt a hadtáp- és harcbiztosító erók és eszközök együttesen végezték,
A műhelysátrat fertődenített terepen hajtogatták össze. A gazdasfui sátrakat lebontot114

ták és a mente§itó köIlctben fertótlenítették fertódenító gépkocsik és forrázómentesító
íilszerelések felhasználásával, A technikát DK-4 és ARSZ készletek felhasználásával

nrente\rtettck a menlelitc, körletbcn.

Á oagy teherbíróképességú technika mente§ítésétTMSZ,6i hóeí€épek segitsé8é,
uel végeztét.Ennek eredményeképpen a mentesítés ideje kétszeresére csökkent. Azon,
kívül izükségtelenné vált az, holry a hadtápalegységektől és intézetektól n4gyszamu sze
mélyi állományt vegyenek igénybe,
Az élelmiszer mentesítéséta mente§ító körletben kiilön eüe a cafa berendezett
területen végezték.A fertótlenítés a göngyöleg felületének védóoldattal való kezeléséból allon,

A vágóáIlatokat a m€ntesitő kórletben a tómeges állategészség-Li8yi rnentesítésre
berendezei területen végezték. A fertódenitést és az ellenórzést követően azokat a szűróállomásra irányították-, ahol végrehajtották a mege|őző állategészségügyi rendszabályokat.
A bakteriológiai íegyver alkalmazása következményci felszámolásávai kapcsolatc,
san az cgészségú§iszolgálat hatalma-s munkát végzett. A kőrokozó faltllának megállapítása uián -"gJi*eztá a teljes személyi állomány ellenórzését. Ebból a céIból I. Szer
gejcsik tiszt irányítása alatt vesztegzár céljára berendeztek egy teóletet.
Ezt a közlemónyt csak úgy lehetett kellóen feldolgozni, hogy a harci alegységektól
gépkocsizó lövészeket vontak be a gyakorlatba, aminek következtében meg lehetett
izérvezni a kórlet órzését és a szigoru ellenórzést és áteresztést. Szervezetten folyt az étel
készitéseés kiosztása, Vizet a tábori vízellátó Pontról szállítottak, ahol azt elózóleg mcg,
tisztították és ellenórizték, hogy nem szennyezett-e.
A vegyifegyver valószíoú ellenség áItal csapathadtápban

- amelynek alegységeit
gyakorlatba - való alka.lmazása következményeinek félszámolásával kapcsolatosan érdekes és tanulságos tapasztalatra tettek szert, A. kialakult viszo,
nyok kózött az önáI|6 zászlóalj, az élelmiszer raktár és a mozgó sütóde személyi állománya szabatosan és hozzáéttőcn tevékenykedett.
A. Pik a.lezredes, zászlóaljparancsnok idóben hozta rneg elhatározását az alegysegek
elhatáés intézetek mentesítésével páiosuló tartalék körletbe való áttelePítésére,E?.t
^z
jóváh€
y
ta,
alkalmazása
A
vegyifegl,ver
hadtáphelyettese
rozást a hadosztályparancsnok
következményeineL febzámolásával kapcsolatos fcladatok megoldásában részt vett a
teljes személyi állomány. Abban a pillanatban pl. amikor az élelmiszer raktár megkezdte
bcfejezték az utak vegyi
elórenyomulását a mentesító körletbc, az öntözógépkoc§ik
szintén bevónták ebbe

a

mentesltését és hozzáIáttak a tcreP mentesítéséhez.
A technika és az anyag vegyimentesítésénekteljességét a mentesitó körletben a
vegyvédelmi szolgálat szakemberei múszcrekkel e]lenórizték, Az élelmiszer harci mérgezőányag tanalmának és fogyasztásra való alkalmasságának meghatarozásávll az á)lategeszségügyi szolgálat §zakemberei foglalkoztak.
A fertótlenító oldatok készitéséhezés a technikai szükséglet kielégítéséhez,majd a
kenyérsútéshez és az ótelkészítéshez szükséges vizet a hadosztály vízellátó pontról szállí-

totúk. A vizgyújtób őI származő yiz tísztitását és a talajvíz kiemelését vízkicmeló berendezésse1 a múszaki alegység harcosai végezték,

A gyakorlat, gépesítettlövész zászlóalj gazdulLgi ralának a személyi állomány élel
mezésévelkapcsoiatos btfljtzií szakara, m€as szinvonalon folyt le, A vegyi fegyver

1l,

ellenség áItali akalmazásának viszonyait megközelító helyzetet ködgyertyák

és irnitáló

gránátok a.Ikalmazásával, valamint a robbanószerkezetek elóre létiehozott részlegek
altaLi robbantjsa útján alak!rorták k.
A gyakodaton elóvör dolgozták fel azt a változatot, amikor a konyhák lépcsózetesen helyezkedtek el, hogy a gépkocsi mógött álló DK-4 készlet le tudja kezeini az elöI

álló utánfutókonyhát,

_ E_z lehetővé tette azE ho8y a vegyimcntesítést rövid időn belül elvégezzék és hoz,
zákezdjenek aZ ételkészítéshez.
A gaLorlat *ol:ó szaÉas*in gyakoroltitk a melegetel személyi áIl omány részére való
kiszálításánák különbözó módjait: a konyhák elórevonását az alegységek harcrendjeibe,
az étel átvételét hótartóedényekben és kiszállítását a személyi állomány részéreharcjármúvökön.

A

szétbontakozott vízellátó pontok itt a ztszlőalj és az ezredhadtápban

helyezkedtek el. Az ezred vízellátó pontot a gépesítettlövészezred gyakorlaton résztvevó múwaki szolgálat rendezte be és azon szűtőlllomást telepített. A zászl6al1 sqát
eróivel rendezte be vizd]átó pontját, kiscsóves kút- és szövet-szén szűrő felhasznáIisával.

Ivóvizet és az ételké§zítéshezszükséges vizet az ezted és zlszlóaIl vízellátó ponto-

kon vételezték,

Tartalma és a megszabott feladatok volumene alapján a lefolytatott gyakorlat
_
{en
zsúfolt volt és teljes eró- és energiabedobást rgényelt aizemélyi á.liományiól. Az fonlos
állomása lett a csapatok harckiképzésénekés szakmai képzése korszeűsítésének,
_ A gyakorlaton fészt vett összes szolgáIailg jó gyakorlatra tett szert a hadtápe8ységek es intezetek tömegpusztlto íegyverek ellenség általt alkdmazása következményei
elleni vedelméhen

116

