Az USA szárazíöldi csapatok légi mozgékonyságú
hadosáályhadtáp parancsnoksága
V. Fedoral

eztdc.r

(Fordítis a,,Zantbeantf Vajnnaje )bozrexyil"
c.

fa|óiral

1988/7. szánábril)

A fegyverres harc megvívásának hábonr utáni idóben megelent új formái és módjai, a nagy hatóerejű fegyveíajták és haditechnika rendszeresitése nemcsak nóvelte az
USA szárazföldi csapatok hafci lehetőségeit, hanem a Pentagon szakemberej szerint egy
sor problémát áIlítanak azokkal szemben hadtápbiztosításukkal kapcsolatosan, Különö,
sen változik ez a ,,harcuzad tagozatú erók ma,rimá]is mobiüt sa" koncepciónak megfe1elóen a 60,as évek elején létrehozott légi mozgékonyságú hadosztályra,

A kiilfóldi

sajtó adatai szerint a hadosztály harci és száütó repülógépekkel, kor,
szerű fegyvcrrel való feltöltése lehetóvé tette hafckészültségéneknövelését és azt, hogy
a parancsnok gyorsan hajtson végre manóvert é§ a legrövidebb idón belü] összpontositia a szükséges eróket és eszközöket a kelló idóben és kellő helyen, A Iégt mozgé,
konysfuú hadosztály harctevékenység megvívásával kapcsolatos lehetóségeit elószöf
Vietnamban az agresszív háboruban ptóbálták ki, Ez lehetóvé tette z amerikai parancsnokságnak azt, hogy ne csak a lradosztály egységei halci ajkalmazásának elveit tökéletesitsék, hanem hoziák létre azok megfeleió hadtápbizto§ítását, amelynek alapja a hadtápparancsnokság.
élén
Szo"ezrri í?llpírl:.A légi mozgékonysfuú hadosztály hadtápparaflc§nokságának
a hadtápfónök áll, aki a hadsoztálypa.ancsnok közvetlen alárendeltségébe tartozik és
felel szervezctszeű és megerósító egységek és alegységek anyagr, technikai, egészségügyi és más hadtápbiztositási ágazat megszewezéséért és idóben történő végrehajtá-

sáat. A hadtápparáncsnokság egységeinek és alegységeinek létszámát, fegyverzetét és
technikai eszkózeit a táblázat szemléiteti.
Az aq]ali t(hniLai biznlító köz]lr.,nt a hadosztly hadtápfőnök munkaszerve és rendeltetése a következ ő alapvető feladatok végrehajtá sa az elhatározás meghozatalához a
hadtápfőnöknek szükséges hadmúveleti jellegú kérdésck elókészítése; az egyúttmúkö,
dés megszervezése a hadtest hadtápparancsnokság hadtápbizto§ító központjával az
anyagi eszközök hátraszáütásával és a hadosztály hadtápparancsnokság s+tsógnyújtásával kapcsolatosan; a csapatok anyagi és technikai biztosításával kapcsolatos munka
..olumenéne]< értékelése;az egyes hadtápbiztosítási á8zatokkal kapcsolatos munkák
elvégzésérevonatkozó igénylések gyújtése,általánosítása és elemzése; a hadtápbiztosítás
kérdéseivelkapcsolatos tájékoztató adatok elókészítése a hadosztáIyparancsnok utasításainak megíelelően.
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A tdrzs ls tai,zrszázdd végzi a hadosztá.ly sávjában elhelyezkedó hadtápegységek és,
aiegységck vezetésének biztosítását és a csapatok hadtápbiztosítá§ának megszervezésé
hez szükséges adatok automatizált feldolgozását. A törzs aiegységei és a tőrzsszázad
általában a hadosztály hadtápvezetési pontjától 2-3 km,re bontakoznak szét a hadosztá.ly hadtápkörletben.
A Jtíhadlegld lzázad rendeltetése a hadosztáIy szeruezetszeű és megerósírő egységek és alegységek személyi állományának tábori kiszolgálása, A század erői és eszközej a
hadosztály biztosítísi köfletében bontakoznak szét.
A Pixzügi század
seivel foglalkozik.

A:

a

hadosztály szeméIyi áIlománya pénziigyi biztosításának kérdé-

eglsz,tigiigi zálzlóttl7 végzi a sebesültek halasztlratadan segélyben részesítésétés a

zlszlóal1, daruJár és hadosztály segéiyhelyre vd.ó száűtását, a sebesültek súIyosság sze
rinti osztályozását, a könnyú sebesüItek gyógyítását a segélyhelyeken az alakulathoz való
visszatérésig, vir]amint a súlyos sebcsültek hátraszállításhoz való előkészítését.A
zászlóaljban van egy tófzs, egy törzs, és három egészségügyi század, amelyek közül cgyegy a dandárkórletekben biztosítja a segélyhely szétbontakoztatását, a bizto§ítandó dandár és a megerósító alegységek sebesüItjeinek gyógyítását.

dh

Az
ri kirzllgáló zálzlódll végzi az any4gi eszközök átvéteíét,az ellátási cikkek
tárolását és azoknak a harci egységek és aJegysegek reszcrc vaJó kiadását, Állományába a
törzs, a törzs osztag, az ellátó ós kiszolgáló, gépkocsiszállító és három élellátó és kiszol-

gáló század tartozik.

Az ellátó és kiszolgáló század a hadosztály körletben bontakozik szét a hadosztály
egységc,inck és alegységeinek anyagi eszközökkel va.Ió ellátásának céljából.
A gépkocsiszáilító század rendeltetése az alapyető aoy4gi-eszköz-fajtáknak (üzemanyag, lőszer, élelmiszer) a hadosztály ellátó helyekról a dandár ellátóhelyekre való szá.Ilítása.

A hadosztá.ly harci dandárjainak ellátási cikkekkel való ellátásával kapcsolatos feladatokat végrehajtó élellátó és kiszolgáló századok a hadtápbiztosítási körletbeo bontakoznak szét,

A jatíni zi,ulridlj végzi a sérült fegyver és haditechnika javításával és he.lyreállításával, va.lamint a jármúvek kezelószemólyzetének furtalék alkatrészekkel való e]látását. All
a hadosztálytórzsbóI, a ja,lő rakéta-javitó és három él-javító századbóI.

A hadosztály javítószázad

a hadosztáIy hadtápkörletben

bontakozik szét. Feladata

mind a hadosztály, mind a megerósító egységeknélés alegységeknélrendszeresített
fegyver és haditechnika (a rakéta és repülóeszközök kvételével) javítása.
A rakétatechnika javítószázad ugyancsak a hadosztáiy hadtápkörletben bontakozik
szét és végzi a sérült indítóállások és a többi rakétafelszerelés javítá§át.
A rupnkífuch ika jal)itó zászlialj reodeltetese hadosztáJy hadseregrepülők fedélzeti
berendezésének és helikoptereinek a múszaki karbantartása es javitasa. A[l a törzsbóI, a
törzsoszt4gból és két javítószázadb óI.
zászlod1 valamennyi alegysége a hadosztály
hadtápkörletben bontakozik szét a hadosztály hadseregrepülők alegységei telepüIési
helyének közelében,

A

A hadtipbiztaitris neglzn^ezése, Akilfőldi sajtó közlése szerint a hadosztály hadtáp,
parancsnokság erói és eszközei, a dandárok, zászIíallak, századok hadtápegységei a
megíeleló hadtápbiztosítrási körletekben bontakoznak szét.
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A

bcdoatál1 ba.hálbizt\!íláli Lijrht (kb. 10 km') a hadtáPköflet szerves reszc.

He\ét a hadosztály

hadtápparancsnokság

yezetője határozza meg a hadosztályparencs

nok helyettessel és hadműveleti alosztályvezetóvel történt egye}tetés alaplán. Abban

telepúl a hadtápparancsnoksá.g törzse és szervezetszerű és megirósitó eróinek és eszkózeinek nagy részc; a töftsszázad, a sziűtő légerő technikai biztosító zászlő$ tőnse, az
ellátó.és kiszolgáló zászl1alj, az egészségligyi zlrszlóal1, a javitó zászIóalj, a fóha<lsegéd

százada, a pénzigyi század, az aayagt-technikai biztositó központ és a szállító helikoliter
zászl6al1.
hadosztály hadtápkörletben pedig a hadosztály harcbizto§ító egysógei és
_A
alegységei, valamint egyes megerósító cgységek és alegységck helyezkednek
Ai egy

J

ségek és alegységek irányitása a hadosztáy hadtápkörletben a hadosztály törzs hadÁií,
veleti álosztályvezetó, a hadtápbiztosítási körletben pedig a hadosztály hadtápparancs,
nokság vezetójének a íeladata,

A hadosztály egységei ós alcgységei részéreszükséges összes any4gi eszközt a had
_
tápbiztosítási körletben kell tárolni. Az érvényben lcvó követc:lményeknek megíelelóen
azok.tartalékainak három naprg (kb, 4000 t ellátási cikk), egyes esetckben pe<iig 5 naptg
kell biztosítani a hadosztály harctevékenységénckfolytaiását.
A hadosztály hadtípbiztosítási körletból - amelyet áItalában az ellenséggcl való
_
harcérintkezés vonalától 100 km tál,olságra, a dandárok ha<ltápbiztosítási kö.l;Éitól 60
km távolsfura kell berendezni - történik az cllátási cikkeknek a dandárok hadtápbiztosi
tfuj körleteibe és részbeo a hadosztáJy hadtápkörletébc való száütása, A hadosztály
elsólépcső egységek és a.legységek el]átásának fő mődja az anyagi eszközóknek száJlító
helikoptereken való átdobása. Egyes ellátási cikkeknek a hacltcsiraktárakból való szálli
tására igénybe lchet venni a hadtest gópkocsi és lógi száliítócszközeit,
A furdánk kiszolgálására kijelöIt aie3l ségek azok hadtápbiztosítási körleteiben
bontaköznak szét az ellensóggel való harcérintkezésvonalától 4O-óO km távolságra, A
dandár hadtáp állornányába a fónöksóg, az elórevetctt hadtápegységekkel az együltmúködé§t koordináló tiszt, az egészségügyi század (rendeltctóie a sebesültek éibeteg.k
segélyben való része§ítése, hátlőzállítása a mö8öttes egészsé8ü8yi intézetekbe, a dandár
alegyséseinek ellátása a szükséges any4g1 eszközókkel), a
1a,litószázad (vógzi a sétült
rcch nik.r gyújtéset es javltásat vagy hatrasz ál]itását az etóIláíó
)evítóüzemekbe, valamint a
dandar alegysegeinek tart ckalkalreszekkel való ellátását), az ellátó és l<szolgiló százat)
(végzi a dandár alegységeinek aoyagi eszközökkel v aIó el],áását ai eűi és esiközei álta]
telepített ellátópontokon keresztiil, a hadseregrepüIók tcchnikáját javitórészleg és szük,
ség esetén más alegységek.

.

A.hadtápbizto§itás irányítását a dandárparancsnok hadtáphelyéttese végzi. Feladata

a dandár hadtápkörlet és hadtápvezetési pont kijelölése éi bórendezésÓ, ózése

és

védelme. Azonkívül ő_foglalkozik a dandár szervezetszerú és megerósító harci alegysé,
gei
kapcsolatos jelentesek gyújteseveI, valamint az any4gigénylések
_any4gbiztosításával

átvételével és a megíelelő elhatározások meghozatalának céIjából egyezieú azoát az
együttmúkódést koordináló tisztekkei.

. Az együttműködést koordináló tiszt állandóan a dandár hadtápkörletben ta-ftózkodik és összekótó lánc§zemet alkot a hadosztály hadtápparancsnokság és a <landárhadtáp
köótt, Se8íti a daodár.megfeleló tisztjeit

a hadtápbiztosítás tervezésében, tájékoztaty
a,okar a hadosztaly badtapparancsnoks{J lehetőségeiról és a harctevékenység menetét
betoiyasollutó korlatozisokrö]. gyüjti a dandár h;dtápkörletében tartózkodá alegységektól beérkező jelenté§eket és továbbitja azokat a hadósztáIy any4grtechnikai bizúító
I28

I

,

központlába,

Ugyancsak ó felel a harc- é§ hadtápbiztosító alegységek lríradásának megszervezéséért,valamint a sebesültek és betegek megícleló egészségügyi intézetekbc tör
téaő hátraszillitásáért. Együnműködósben a dandárparancsnok hadtáphelyettessel
kidolgozza a dandár körletében tevékenykedó alegységek hadtápbiztosításj tervét,

A kgi nazg!Aoq:ágú gakgnílzlóal jal (:zázadll ) hadtápbiztosítási körleteibeo aján
latos azokat az alcgységckct összpontosítani, ameiyek segelyben részesíthetik a sebesülteket, lrátraszállíthatják és megJavíthatják az üzemképtelenné vált harci technikát. A külföldi sajtó közlése szerint a századoknál és zászlóaljaknál sérült jármúvek gyújtóhelyet
kell berendezni, segélyhelyeket kell telepíteni. A kapott harcfeladattól és e kialakult
helyzettól függően a zászlóaljakná| és a századoknál létre 1ehet hozni kisebb üzemany€és lószer- stb. készleteket.

l
'

Az amerikai szabályzatok kimondják a harctevékenység íolyt.ltására a hadosztáJynál
három légi mozgékonys4gú gyalog zászlóaljbóL, két szá.llító-deszant helikopter századbóI és egy páncéltöró helikopter-századból és egy szállító helikopter-századbóI, továbbá
külónbözó lrarc- és hadtápbiztosító (üZér-, íeldeűtó, légvédelmi, műszaki, katonai
rendórségi és hadtáp-) alegységekból álIó dandár harcászati csoportokat kell alakítani.
Nyugati szakembcrek véleménye szerint a harctevékenysóg dandár harcászati csoport
általi folytatásának sikere nagymértékben fugg a hadtápbiztosítás megbízhatóságától,
amire a hadosztály badtápparancsnokság állományából ki lehet jeiölni ellátó és kiszol
gálo, javrto és egeszségügyi §zázadot, amelyek a csoport felelősségi körletének mélyséleben bontakoinak Űei'otv.n táunl.agru, amely Ézárja annak iehetóségét, hogy az
ellenség tüzérsége támadást indíthasson ellenük, A hadtápalegységek iíáayitását, az
együttmúködést az elóretolt körletben koordináló tiszt

végzj,.

Ezen csoportok harctevékenysége hadtápbiztositásának általános reodszerében
lontos hclye van azok folyamatos lószer, üzemanyag, éielmiszer stb. ellátísának. Az
anyagi eszközöknek a hadosztály hadtápbiztositási körletból a dandár harcászati csopof
tokhoz való szállítását a hadosztály eróivel és eszközeivel, egyes esetekben pedig a szállító repüiógépekkel tervezik végrehajtani (a rakományokat ejtóernyóvel dobják le vagy

kirakj& berendezett pontoka),

stb, szállítás történhet közvetlenül

A

kialakult helyzettól fuggóen az izemanyag, lőszer
a zá,szióaljak hadtápbiztosítási körleteibe.

Az

anyag1

eszközöknek a dandárok hadtápbiztosítási körleteibó] a zászIíaljak hadtápbiztosítási
körleteibe való szílIitását főIeg a hadosztály száJlító helikoptereinek segítségévelkell
megszervezni,

Az amerikai katonai szakemberek véleménye szerjnt az ellátásnak az a fő célp,
hogy az anyagi eszkózöket a biztositandó csapatokhoz mioél közelebbre lehessen kiszáIlítani, A lószert pl, a helikopterek kiszáIlíthatják közvedenül a tüzér, aknavető, légi mozgékonyságú gyalog alegységek harcrendjeibe. Az a vélemény,hogy az ellátás hasonló
módjának atkalmazása lehetóvé teszi a dandár hafcászati csoport parancsnok számára,
hogy rugalmasan re4gájjon a harchelyzetben' bekövetkezett változásokra és sikeresen
oldja meg a megszabott feladatokat.
Az utóbbi években a gyakorlatokon úgynevezett ,,könnyú" és ,nehéz" hadtápbizto§ító oszt€okat boztak létre, amelyeket a dandár harcászati csoportok alegységei
múkódő hadtápbiztositása hatékonysfua növelésének, v4gy műkódőképtelenné lett

.

hadtápbiztosítása helyreát]ításának céIjábóI dobtak át egyik vagy másik harctevékenységi
körletbe-

l1

A ,,könnyű" hadtápbiztosító'oszt ag (20 fő, 6 8k., töItó- és javitó felszerelés) meg
tudja oldani a dandár biztositandó harci alegységeinek minden szükségessel való ellátását, az anyagi. eszközök átvételét és táfolását, el tudja végezni a felszerelés halaszthatatlan
javítását, valamint a személyi á,llomány korlátozott e8ész§égügyi ellátását. Hasonló oszt4gokat ajánlatos akkor is létrehozni, ha a dandár harcászati csopolt különleges feladato-

kat hajt végre, a,lagy a főerőktől leszakadva tevékenykedó alegységek bjztositásfua.
A ,,nehéz" osztag (kb. ,0 fő, 13 Ek,1 száütó-deszant helikopter, töltő, és javító
felszerelés) rendeltetése a harci-technika üzemanyaggal való feltöltése, a sebesültek és
betegek hátországba való hátraszáűtása. a szükséges any4gi eszközök átyéteIe, tárolása
és kiadása az e|Iátandő alegységek tészére, az egyes fegyverzet és híradóeszköz,fajták
javítása, valamint a sérült harci techoika gyújtése és hátraszáütása. Azt leggyakabban a
dandár hadtápalegységek áttelepitésének, valamint a fóeróktól leszakadva, vagy önálló
irányokban tevékenykedó alegységek harctevékenységénekbiztosításáfa tervezik fel
hesználni.
Öszeségébetta szzrzfőIdi csapatok parancsnoksfuának véleménye szerint a légi
mozgékonysfuú hadosztáIy jelenleg múködő hadtápbiztosítási rendszere megfelel avele
szemben támöztott követelményeknek és alkalmas az any4gi eszköz ellátással, a fegyver
és haditechnika javítással és a személyi állomány egészségügyi biztosításával kapcsolatos
feladatok végrehajtáa ára a harchelyzet különbözó viszonyai között,
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