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A hodtestközvetlen légvédelmi rokétoezred (KUB}

hodtópbiztosítósónok sojótossó9oi

. Skrabón IÁszló ezredes

A korszerű tudományo§-technikai íejlődes növekvő hatást gyakorol
a hadügy fejlódésére is, melynek során jellemző §ajátosságként jelentke-
zik a fegyverzet és technika gyors er,kölcsi elal.ulása és váltása. Ha azt
vessziii< figyelembe, hogy századunk kezdeién korszerűbb fegyver kiala-
kítására é§ azzal a csapatok feltöltésére 20-30 év volt szükséges, mo§t
e folyamat a legnagyobb államok hadseregeinél 3-4-szeresére gyorsutlt.
csak a ]egutóbbi 10-15 évben a rakéták 2-3 nemzedéke került váltásra,
a repülőpark lényeges része megújult, változtak a légvédelmi rakéta é§
rádiólokációs fegyverrendszerek, a vezetési és híradó e§zközök. Mindezek
maguk után vonják a harceljárások váIltozását, módosulásárt. Iiasonló
tendencia tapasztalható a nagyságrendileg kisebb hadseregek íegyv erzet-
technikai Változá§ginál, a harceljárások vátrtozásainál is.

Mindezen tényezók valósak néphadseregünk szárazfőldi csapatai vo-
natkozásában is-

Kivételesen magasak a követelmények korszerú körülmények között
a vezetéssel, ebből következően a hadtáp vezetésével szemben. A töme-
ges pu§ztító eszközök alkalmazása, a manóverezóképesség és mozgékony_
ság növekedése, a harctevékenység maga§ dinamirkája szükségessé teszi
az elókészitési folyamatok maximális idónorma csókkentését, a végreh,aj-
tók részére a feladatállítást. A harctevékenységek és azok hadtápbizto§ítá-
sának tervezése során mindinkább elsőrendú problémává válik a csapat-
és hadtápvezetés valamennyi tago7.atábar, az idónyerés kérdése.

Teljesen éFthetö, .!-rogy mindezen változások, melyek a hadügyben
végbementek és jelen]eg is folyamatban vannak, íeltételezik a fegyvere§
erők hadtápbiztositásának és gazdasági fejlődésének állandó növekedé
sét, tillandóan új píoblémó.k eLé áLlítaru,k bennűfuket a hadtóp íetkészi-
tése, aezetése, a h@d,tápbiztosító§i íendsze, koísze,íűsítése teíén.

Ez a cikk a szárazföldi haderónem kor§zerú csapatlégvédelmi egy§é-
gének a KUB kis hatótávoüságú légvédelmi rakétálckal felszerelt hdt. tí-
pu§ú csapatlégvédelmi ezred; touó,bbiakban: légpédelnlL rakétg,ezred) had,-
tópbi,ztosítasőnak Jőbb sajátossó,gait elemzi, az ezred,had,táp-biztosí,tásra
Donatkozó óLtalínos éruénuű eLDekkel, |nregoldósokkal g szijkaéges méru-
ben, érintőLeg e sen Joglo,1kozi,k.



I.

A légvédelmi rakétaezred rendeitetése az ellenséges légi tfurradóesz-
kózök megseírrmisitése az a)ka],nazott c§apatokhoz és csapat-hadtápob-
jektumokhoz vezetó megközelítési útvonalakon, Az időjárá§tól, az év-
szaktól és napszaktól függetlenül kerülhet harci a]kalmazásra és 25-
14000 méteres maga§ságtartományba,n 3,5-24 km-es távolságon meg-
§eínmisíti az eltlenség különbözó típusú repüilőgépeit, szárnyasrakétáit é§
más repülőeszközeit,

Atrapvető íeladata részt venni az ellenség tömeges légicsapásainak
visszaverésében, oltalmazni a rakétac§apatokat, a csepatqk fó csoportosí-
tását, a harcállá§pontdkat, csapathadrtápokat.

A légvédelmi rakétaezred há.rom-négy légvédelmi rakétaüteggel,
technikai ütegg€l, harcbiztositó és ki§zol€áló alegységekkel rendelkezik.

Harotevékenység során az ezred harcrendje (kettő vagy egy lépcső),
amely a Légtléd.ehni rakétaútegek haícrend,iébőL, a techníkai iiteg óLLáső-
ból, az ezíed-harcőllóspolltból és a had,táp telepiilési lrörletbőL épijt íeL.
Az ezred- és üieg-harcátlá§pontok közötti távolság max, 20 km. A lég-
védel,mi ralkétaütegek, a perernvonaltól 5-10 km távolságra foglalnak
harcrendet. A techníkai üteg és az ezíedhadtóp őlt&Iőban az ezred, harc-
íend,jén belül települ, illek)e heluezkedik el, ezt az 1. sz. Dóztat óbrázolia.

A lérak._ e. manővereit (áttelepülé§ét) a hadművelet során a helyzet-
től függően ütegcsoportonként (üt€enként) vagy teljes áIlománnyal egy
időben hajtja végre, Manővereit áttalába,rr alegységoszlopokban hajtja
végre. lépcsózot€s áttelepülé§ek nagy§ága 20-25 km, az ugrások nagy-
sága 25 km-nél több. Összességében a légvédelmi rakéLaezred képes a kor-
szerű, magasfokú mobilitással jellernezhetó harctevékeny§ég idején is
folyamatosan oltalmazni a csapatokat. Az ezted alegységei manóverének
gyorsaságát biztosítja a menet lendülete§§ége és a harci eszkózök gyors
telepí,iése, bontá§a.

II.

A légvédelmi rakétaezred tevékenysége hadtápbiztosításának meg-
szervezésére döntő befolyá§t gyakorol a hadmúvelet jellege és abban az
ezred harci alkaflmazása.

A hadtápbizto§ítás a harctevékenységek biztosításának egyik fajtája.
A téguéd,elrni rakétaezíed, hadtápbiztosí,tásőno,k 0 ,Jogallruit o,zok n relld,-
szabólgok képezik, aíLgluek a had,tá.p lnegszen)ezé8a,e, az alegységek
anlagL technikai, egészségüglJi, és egaéb iíó,fuuu biztosítlisó,ía, ualaínint
kiszolgálősór a ir őny ulnak -

1, A légvédelmi rakétaezred .hadtápja dllomó.nyóban hadtápalegysé-
9ek (ellátószázad, ezredsegélyhely),@nuagi- és had,tó,ptechnikai eszközkész-
letek tartoznak. Képes arra, hogy részlegesen, vagy teljesen települve,
bármilyen helyzetb€n megbíZhatóan Dégezze 0,z ezred anuagL utótuzóllí-
tasi, had.tóptechfuikdi, egészségijgai, biztositasat és egyébi,rőngtt kiszolgd-
k§ót. Folyamatosan biztosítja az anyagi §zükségletek teljes kielégitését;
a száüítások idób€n történó végrehajtását, a hadtáptechnitkai eszközök
hadrafogható állapotban tartását, §ebe§ültek, betegek részére idóben vég-
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rehÁjtott segélynyújtást é§ ellátástj Valamint a hadi|áp élet- és múködő_
képességének fenntartását. A LégDédelmi, rakétaezred, hadtdpia ezíed,- és
üte ghad,tó,pokr q. t ag o zód,ik.

2, A 1égvédelmi rakétaezred-hadtáp alapvető Jelatl,ato,i óLtalőban rneg-
egueznek a hadtápbiztosításra vonatkozó általános teendőkke]. Ezek:

o,) Az anuagi bi,ztosítds érdekében:

- az elöljáró átrtal elrende]t szintú készletek megalakítása és fenn-
tartása;

az ezfed, alegységei meghatározott kiszabatban és idóben történó
folyamatos, tervszerű ellátása, illetve pótlása;

a meglevő anyagi eszközök tárolásának, nyilvántar,|ásának, kezelé-
sének, megóvásának és lelhasználáshoz való elókészítésének, vailamint a
rendeitetés szerinti f€{haszná}ásának és ellenőrzésének biztositása;

- az alegységek elszámoltatá§a az átvett, illetve felhasznált anyagi
eszközökről.

b) A h.rd,tlipteclmikai biztosító s érdekében :

- a hedtáp szakteohnikai eszközök állandó hadihasználható álla-
potban való tartása, szakszerű igénybevételének megszervezése, rendsze-
res technikai kiszolgálása ;

- a hadtáptechnikai eszkózök tárolása, szállítá§a, megóvása és idő-
ben 1,örtenö javilá'sának megszerVezése;

- a sérült hadtáptechnikai eszközök hátras2álIításának végrehajtása.

A hadtáptechni]kai eszközök javítását az ezred javitó szervei, illetve
kapacitásukat meghaladó mértékben a ielsóbb ta€ozatok kijelölt javitó
szervei Végzik.

c) Az egészségügai biztoyítós érd,ekében:

- gyógyító+iüritő, köz€gészségügyi és járványvédelmi feladatok,
valamint részvétel az ezred tömegpusztító és gyújtófegyverek erlleni (egész_
ség-) védelmi rend§zabályainqrk rnegszervezésében és bevezetésében ;

- a2 eaed egé§zségügyi anya€okkal va ó ellátá§a;

- a §zemélyi állornány egészségügyi kiképzése.

3. A légvédelmi rakétaezred hadtápját a kü)etkező adatok jelleíLzik:
Az ezred hadtápbizlositását az ezredhadtáp vezető szerv€k irányít_

ják és az ezred ál1lományába szervezett had,tápalegysegek valósítják meg.
A had,tópbiztosításí végzó üzemanyag-, él€]ínezési és ruházati szolgáIat, a
parancsnok hadtáphelyett€s, az egészségügyi szol€álat ÁHKsZ idószaká-
ban a parancsnolk alárendeltségébe tartozik. A közlekedési, §zálliltá§i fela-'
datot közvetlenül a parancsirrok hadtáphelyettes szervezi, irányítja.

A lwd,tóWlegaség ek rena,eltetésúktőI l üg1őell lehetnek : éuáto-szállító
és egé§zségügyi biztosítást végrehajtók.

a) Az eltátoszázad állománya egy szállító-, €y ellátószakaszból é§
ra{<tárakból áll.

Az e]látószázad a légvédelrni rakétaezred-parancsnok hadtáphelyet-
tesének közvetl€n alárendeltségébe larto?ik. Fel,ed,ata az ezredraktár moz-
gó anyagi e§zközkészleteinek tárolása és száülítása, az elöljáró raktáraiból
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kiútalt anyagi eszközök elrendelt ré§zének felvételezése és azoknak az
a]I€gység€khez történó kiszáliítása, a sebesültek é§ sérúlt technikai esz-
köz hátraszállitásában részvétel, a parancsnokság, a törzs, a biztosító-
és kiszolgáló alegységek élelmezé§i ellátá§a,

A tárolóalegy§égek (rBktárak) szakmailag az anyagnem szerint i1,1e-

tékes szolgá,latiá€-fónököknek vanna,k alárendelve- Feladatuk az elöljá-
rótól érkező anyagi-technirkai eszközók átvétele, nyilvántartása, tároiása
és az alegységek részére kiutalt anyagi-tec}inikai eszközök kiadása, vala-
mint a feleslege§ és javításra szoruló ainyagi-teohnikai eszközók átvétele,
előkészítése és hátraszállitásána]k biztosítása.

b) Az ezredsegélyhely az egészségügyi szolgálatfőnök közvetlen alá-
rendeltségébe tartozik. Feladata az alegységeknél keletkezett sebe§ültek,
betegek segélyhelyekre történó kiürítése, ezek fogadása, osztá]yozá§a, a
vegyisugárszennyezettek mentesítése, első orvosi segélynyújtás és elő-
készítésük további hátraszálflításhoz. Feladata továbbá a közegészségügyi-
járványvédelmi rendszalbályok végrehajtása. Részt kell vennie a tómeg-
pusztító fegyverekkel mért csapá§ok következményeinek fel§zámolásában
és el kel1 látni az egységeket egészségügyi a,nyagokka]-

Az ezredsegélyhely 100 íót képes befogadni és két, iületve egy orvos
óránként 6-8 (3-4) fót képes első orvosi segéIy.ben részesíteni. Kiürités
esetén egy sebesültszállító gépkocsi 6 fó hátraszá,llítására képes. A sérül-
tek kiürítését a harci ütegtól a SH-re az o. sebszáll. gk-val külön_küön
vagy az e. §ebszáll. gépkocaijainak ös§zevont alkalmazásával.

A légvédelmi rakétáüteg és a technikai ilteg egy-egy ellátórajjal ren-
de]l,k ezn ek.

Az ellátóraj rendeltetése az üt€ meleg élelemmel való ellátása; az
érkező lövész lőszer, múszaki, vegyivédelrli, élelmezési, egészségügyi é§
ru,házati anyagok átvéteie, kiosztá§a, valaúnint meghatározott részének
tárolása, továbbá a sebe§ültgyűjtó fészek berendezése, íenntartása és az
elsősegélynyú jtás végrehajta§a.

Állományába a szolgá,lgtvezető, egé§zségügyi tisztes, sza]káts, két fő
gépkocsivezető, 2 db 3. z. tj. tgk. és mozgókony}r,a tartozik.

A légvédelmi rakétaiiteg és t€chnika,i üt€ hadtápalegységei közvet-
lenú1 az ütegparancsnoknak vannak alárende}ve.

4. Az ezred,had,tóp működéséneh sajó.tossdgai :

A légvéd€lmi rakétaezred hadtápjának íleg§zervezése, a hadtápbizto-
sítas folyamatában az eByik legátfogóbb tevéken}§ég, amely magáb,a fog-
Ialja a hadtápal€gys€gEk felkészíté§ét a sorron következő harcfeladqt biz-
tosítására, a hadiápalegy§égek csoportosítását, ietrepí.tését é§ áttelepítését,
az után- é§ hátraszállítási uak kijelölését és forgalomra való berendezé-
§ét, a tömegpusztító és gyújtófegyverek elle,rri védelmet, vaiamint az ór-
zés-védeImet,

Hasonlóan a gépesített lóvész dd. hadtápbiztosításának rendjéhez,
a légvédelrni rakétaezred-hBdtáp megszervezése §orán is figyele!,nb€ kell
venni a kialakult helyzetet, az elöljáfó intézkedését, a parancsnok elhatá-
rozá§át, illetve azokat a lényeges sajátosságokat, amelyek az oltalmaási
idladatok megoldá§ának jellegéből adódna,k.
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A légvédelmi rakétaezred rendeltetéséből eredóerr o ha.d,tápbiztosí,tó,si,
íendszeTe néhónv Donatkozd|ban eltérő a gépesitett Löüészezred, hadtőp-
bi,ztosítá|i, , rend,szerétől. Melyek lehetne]< ezek az eltérések, befolyásoló
tényezók?

Az ezredhadtáp telepítése során figyelembe kell venni, hogy a lég-
védelmi rakétaezred ütegei egymá§tóil és aZ ezredtörzstől elkülönülten,
aránylag nagy távolságban (15-20 km) települnek, az oda, illetve a had-
sereg mozgóbázishoz vezető után- és hátraszá.llítási útvonalak gyakran
más egy§égek, magasabbegységerk sávján hatradnak keresztül,

A légvédelmi lakétaezred áttelepülést naponta egy, vagy több alka_
lommal, több önálló oszlopban 2-3 menetvonalon (ezredtörzs, üteg más-
más útvonalon) hajt végre, átlago§an 15-20 km távolságra. Az ezred
hadtápalegységei az áttelepüiésú áitalában alnkor kezdirk meg, tla az utol-
sóként áuást változtatő légvédelmi rakétaalegység is megkezdte az előre_
mozgást. Ennek követkeáében elófordulthat, hogy az ezredhadtáp és egy-
egy légvédelmi rakétaosztály között a távolság jelentós€n megnó és ese-
tenként eléri a 30-40 km-t.

Az arlyagi eszközók falhasználása, utánszállitása tervezésekor el§őd-
legesen a magas üzemanyagfogyasztá§, illetve a nagy mennyiségú légvé-
de}mi géppusJ<alőszer utánszá lítás a jellemző. A légvédelmi lőszeríeiha§z-
nálá§ tervezését befoüyásolja, hogy a fogyás az ellenséges Iégieró aktivi-
tásának a íüggvénye.

A légvédelmi rakétaezred hadtápj át (magasabbegység kihagyásával)
közvetlenül a hadsereg mozgóbázis iátja el anyagi eszközökkel (2. sz,
aózl aL).

A légvéd,elnli ro,kétaiitegek napi többszöli dttelepülése megköueteli
a kizóróLa,g gépjárTfuűDekefu történő tőTolős, i,LletDe egues techlwlógiaí ío-
laalnatok (íeldolgozós, lral""o,szolős stb.) óttelepúLés közbefu történó Dégre-
hajtósát- Ez azt jelenti, hoga a harcteoékenu\ég l§ezd,etétőt a hadtáprész-
legek teheígépkocgikróL íunkciollóLnak, aíLit az elldtószak<tsz ó,Llom,őngó-
ban Leuő teíepjőró tehergépkocsik teljes Wértékben lehetőDé tesznek.

A légvédel,mi rakétaütegek hadtápját ért csapás következtében meg-
semrnisült erók és eszközök pótláSa céljából hépessé kell tenni az ezred,-
had,tápot arra, hogy önmagából részleget küLönítsen ki. Dnnek érdekében
váitozatokat kell kidolgozni és begyakoroltatni a hadtápalegységekkel
arra az esetre, ha a fenti körülmények között keu feladatokat ellátni.

A légvédelmi rakétaütegek manőverét követően nem §zük§éges min-
den esáben az alegységhadtáp áttelepí ése, külőnösen abban az esetben,
amikor csökken a hadművel€t üteme (és az osztály manóverének távolsá-
ga csak néhány kilométer), illetve az új harcrend helye nem biztosífja
kellóen a hadtáp működőképes§égét é§ az eredeti körletből eredményesen
hajthatják végre ellátási feladatukat.

A gyakori manőverek miatt fennál hat az elszakad,ős vesálye, fo-
lyóakadályok leküzdé§ekor, egyéb temnészetes akadályokon történő át-
ha]adaskor. Ebben az e§etben a tladtáp v,agy a légvédetrmi Fakéhaüteggel
együtt, annak közvetlen védelrne alatt telepiiljön át, illstve a hadtáp iás-
sa el a harcoló alegységeket elsósorba,rr d]§ósegélynyújtó anyaggal, gyógy-
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szerrel, vízszáliitó és viztartó edényekkel (teával), tartósított kenyérrel
és konzervekkel.

A tóbb eltátandó alegység indokolja az ezredszinten létrehozandó
tartaüékok optimális szintentártását. és helyének kiválasztását. Reálisnak
látszik 2 db 4 tonná§ tehergépkocsi, illetve 2 db 5 tonnás üzemanyagtöltó
gépkocsi tartalékba való kijelölése.

A KUB légvédelmi rakétaezred hadtápbiztosítása eggik uj sajótossá-
gaként jelentkezik az igen mqgas ,üzenlanuag-szükséglet kielégí.te§e. A
folyamatos üzemanyag-ellátás érdekében celszerú a lé€védetmi rakéta-
ütegnél a meglevó 2 db üzemanyag_utánfr,ltót az aggregátok, ill€tve tű-
zelóállás közveilen közdlében (védett helyen) tetepíteni, ahonnan az után-
töItés a szükséglet lüggvényében a harc szüneteiben bármikor végrehájt-
ható. Előrevoná§kor, állásváltáskor az üzemanyag-utánfutókat feltöltik
és a töltőgépkocsik vontatmányalként mozgatják.

5, Az ezíed,had,táp az ezred és alÁrend,elt tl,Leglségei telepitéséneb, ót-
telepítésének megfelelően telepüL ót, azzal 9, céLlal, hoga a harcteoékena-
ség mindel fázisóban íoluaúLatos Legaen {rz írnaagi-tecll,nikai, egészségügui
ellótós, az utó,llszó,LLitási útqondlak és a l.íiirítési útuofualak kijelölése, a
had,tópale gg ségek és -ob iektumok Déd,elnle.

A hadtápalegységek elhelyezése történhot áltaiában az ezred harc_
r€ndjében, vagy attól 5-10 km_es körzetben a kapott leladattól és a harc_
helyzettól függően. Alapelvként cé|.szerű eltogadni, liogy a hadtápnak az
első lépcső légvéddlmi rakótaütegeitől vaió távolsága ne haladj,a meg a
20-25 km-t, (Áttelepülés esetén 40-60 km.)

A hadtápalegységek telepítése, o]ielyezése általában egy körletben
valósul meg..4, települési körlet kiváLa§áásánál meghatá,rozó az ategysé-
gek harcrendje. A harcrendhez igazodva kell kiválasztani a hadtápalegy-
ségek részére szük§éges tel€pülési körleteket.

Az ezredhadtáp_ategy§égek telepítéséhez 1,5-2 km! nagysá8ú terüet
sziiksége§, A hadműveletek során célszerű az ezred harcrendjének köze-
pén (1), a lérak. ütegek elsó vonalától 10-15, illetve 30 km-ig telepít€ni,

A légvédelmi rrakétaezred hadtápaiegy§Égei minden e§etben olyan
távolságra helyezkedjenek el egymá§tól, hogy őrzes.védelmük €ységes
rendszerben valósuljon meg és rnegbizható összsköttetéssel rendelkez-
zenek,

a) Az ellátószázad telepítesénél figyelerrnbe kdll venni, hogy elsőd-
lege§ feIradata (az ütegek anyagi eszközökkel való folyarna,tos ellátá6a)
mellett, reá hárul az ezredparancsrnokság, a törzs, a biztosító- és kiszolgáló
al€ységek an}lagélilátása (ezen belúl az éle].rneási és vízel}átása) is. Me-
leg ételt - ha lehet _ napoDta háromszor, ha erre nincs mód, akkor két-
szer kdll kiszolgáltatni részükre, vagy hideg élelemmel (élelem kompl€t-
tel) ke],l ellátni óket.

Figyelernbe kell venni továbbá a terepadta mozgás rejtesi-fedési le-
hetó§égeket. Az e7Iátószázad mozgását, tevékenységét, m€óvá§át ii€sze
kell hangolni az ezredtörzs más szerveiv€l.

Az e',nátószázad, telepítese, illetve al,kalínázása * az ezledtörzs te-
vékenységének fajtáitól fiiggóen _ a kü)etkezők szeíillt töítérLik:

- amitkor az ezredtörzs egyhelyben tartózkodik (védelemben, vára_
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kozásí, összponto§ítá§i körletben §tb.) akkor az ellátószázad rendszerint
lószer-, üzemanyag- és élelemelláió helyeket hoz létre;

- menetben - az ezredtörz§ alegységei részére - a menet megkez-
dése elótt kiadott (elóre ki§zámított nagy§iigrendú) anyagkészletek fel-
málházáL,sa, illetve felhasználása mellett, indokolt esetben a szükséges
szállító gépkocsik előremozgatása az alegységek ellátása éljából, a pi-
henók alkalmával. Ugyanakkor törtenik az élelmiszer és friss ivóvíz ki-
osztá§a i§, Irlelynek lebonyo|ításához az éldlemelláió-alegyseg a helyzet-
nek 1egjob an megfeleló módszert alkalmazza l

- a tisztitott és javitott ruházati anyagok kiadása es idényruhacsere
lebonyolítása a harctevékenység szüneteiben, alegy§égenkénti ütemezés-
sel a p,arancsnok által meghatározott idópontban történik.

Áz elilátószázad a légvédelmi rakétaütegek anyagi eszközőkkel való
ellátását az ezredparancsnok hadtáphelyette§én€k a hadtápbizto§ita§ rend-
jére m€ga-lkotott elhatározása alapján, az általa kialakított rendszerben
(után- és hátnaszállítá§ok §tb,),yégzi. A feladat v€rehajtása közben maxi-
máli§an törekedni kell a kornptex alkahazásra, melynek során vaiameny_
nyi szükséges anyagot egyidejűIeg kell a légvédelmi rakétáüteg részére
bizto§ítani.

A íentieknek megfelelően az ellátószázad tároló alegységei a részük-
re kijelölt könletben úgy teJepülnek, hogy a szállító gép,kocsik gyülekezése,
íel- és lerrakása anyagnernenként külön biztositotlt legyen, majd az egy-
irány,ba (légvédelmi rakétaüteghez) útbainduló különléIe anyagi eszkö-
zóket szállító gépkocsi,k közös gyülekezó helyen történó rendezése, beso_
roiása, a menetokrnányok felülv,izsgá],ata, a menet megkezdése és végre-
hajtá§a egy parancsnork irányításával, rövid idő alatt, szervezetten tör-
ténjen, ugyanilyen mód§zert kell alkalmazni abban az es€tben is, ha az
alárendoltek ellátása vételeze§ útján történik.

b) Az ezredsegélyhely az ezreürarcáltláspont körzetében települ (Ie-
hetó§ég §zerint az ezred harcrendjének centrumában) és vele együtt hajtja
végre az áttel€püle§t i§ (3. sz. vázlat)- Alaprendeltetése szerint fel kell ké-
szülnie h€yonányos és tömegpusztitó f€yverek különbözó fajtái álta.l
dlóidézett sérülé§i gócok egészségügyi fel§zámolásában való ré§zvételr€ i§,

Az ezredsegélyhelyet minden időjárás,i viszonyok kózt járható útvo-
nala,k közelében ielepítik, Ieh€tőség §zerint álcázhrató es védett helyen.
A hozzá vezeí,ő utakat be kell rendezni jól láthrató irányító táblákkal. Az
ezredsegélyhely tdlepítesére legalább 100x100 m t€Tüet szüksége§. A kö-
z€lében heli,kopterJeszállóhelyet i§ élszerű kijalöl,ni. Fel ke],l készülni
arra, hogy ideiglenes€n meg€lrí}sítő egész§égügyi erők és e.szközök á;llnak
rendetrkezésére, arnelyek múködéséhez a feltételeket idöb€n m€ kell te-
remteni.

c) A légvédelmi rakétaütegek és tedruikai ütegellátó-raj telepítése
és áttelepíté§e §orán alapkövetelnnény a b,adtápbizto§itás megszakítás nél-
küi, lolyamatos végrlehaj tÁsa.

Települesi körlete közelében rendelkezzen l€h€tóséggel az ezredhad-
táptól érkezó szállító gépkocsik fogadá§ára, az általuk száltított anyagok
átvételére, átralká§ára. L€yen a köze]tben ivásra es egyéb szi.i,kségüetre
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el€gendő viz biztosításához vízny€rő h€Iy, &endelkezzen megbizható ö§z,
szekötteté§§el az Ü. PK. és a többi hadtápal€ys€ íelé, Az euátór€j őr,
zése-védelme az üteg egys€es órzés_védelmi rendszeróben legyen meg-
oldható_

d) A légvédelrli rakétaosztá,ly-segélyhely az o6ztáIy harcrendjében
szervezi és végzi a §érült€k ki,hordá§át, ös§zegyűjtését, elsósegélyben, illet-
y€ a rászorulóknak első szaksegélyben való részesíté§ét. A segélyhely
minden időben járb,ató út mellett, lehetóleg vízlelóhely közelében, rejtve
a terep védó adottságait ki}raszná]va helyezkedik el úgy, hogy a l€vé-
de]rni rakétaosztály minden a,legységétől képes l€gyen a §ebesült€k hát-
raszállí,tá§ára, A segély}rely közelében gépkocsi szállító eszközök elhe-
lyezésér,e alkalmas helyet ke1l kijeJölni, ahol a sebesültek gépkocsira való
íelrakása biztosítható.

e) Az után- és hátraszállítá§ok lebonyolítása céljából a légvédelmi
rakétaezred az elöljáró á,ltal kij€löIt uta,kat veheti igénybe, arrnelyek az
esetek több§égében más egységek, illetve magasabb€ys€ek múködési
sávjában helyezkedrlek el, Ez a helyzet ré§zb€n egyszerú§íti, részben pe-
dig neheziti az ezredhadtáp tevékenységét.

Egyszerúsiti, mivel részben mente§ül az útvonalak berendezésévdl,
karbantartásával stb, járó kötelezettségektó], viszont minden áttelepüle§
után neg keli valósítani, ill. szerezni az együttmúködé§t azokkal a maga-
sabbegysegekkel, anelyek sávjában az ezted az útvonai.akat igénybe ve-
szi. A lógvédelmi rakétaezred-parancsnok hadtáph€Iyettes egyezteti az
adott útvonalakon általa tervezett után- és hátraszállítási, illetve áttele-
püési feladatok adatait (idópontok, men€tvonaiak §ib.) annak érdekében,
hogy ne a,kadályozzák egym.ist az utakon h€ladó meneto§zlopok.

Az ériratett magasa,bbegy§ég-hadtáptól pedig rendszeres tá:ékozta-
tá§t kap az útvonal€rk használ,hato§ágáról, esettleg az ideiglen€§ kerüó
utakról,

6, A guó7aító-kiürítő teaékenaség tend,je az ezrednél őltolÁbdn neg-
egaezik o gépe|ített löuész dil. éruénges rend,d,el, azonban bizorlaos sa-
jóto ssóg okkal r end elke zik.

Mir.rrtán a légvédelmi rakétaütegek es€telként aZ ezredtörz§tól rr,a-
gyobb távolságra holyezkedn€,k el, nem lesz minden esetben megvaló-
sitható az ütegeknél nagyobb számban kelettkezett sérülteknetr az ez.reü
segélyh€lyre tii,rténó hátraszállítása. Ilyen esetekben, elóre megszerve-
zett együttmúködés keretében éI§zerű az adott (na8yobb távol§ágb,an
települó) rakétaüteg súlyos sebesütjeit a l€közelebbi dd. segély,helyre,
€€§zségügyi oszt€ra §tb. beszá,llítani.

Ugyancsak biztGít]ani ke]l a nagyobb távo]ságban települő ra,kéna-
üt€g ré§áre a segítségnyújÉást má§ közeli sZ€lrv reszéről olyan es€tben,
ha az üt€g közv€tl€n csapást szenvedett e6 egészségügyi á,llománya nem
képes a nagy szá,ínban kelet]<ezett sérütek gyor§ elrlátására.

Kiernelt jel€ntőségú az ezredhadtáp alegységeine}, de különii§en az
ezredsegélyhelynek a gyors, operatív beavatkozásra tóíténó képe§§e é-
t€l€ a légvéd€lrni ralétáütegek egészsegügyi dltátá§a e§ a tii,rn€pusztuiási
gócok fel§zárnolá§a érdekében. Ez elérhetó azzal, }t€y az ezred§egélyhely
a centrumban, vagy az ellenséges tevékenységnek eróg{rbb€n kitett üteg

l6

l



l

irányában települ. -A,lkaknazásra elókészitett állapotban kell tartani a
sebesül,t§zállítá§ra ber€ndezett terh€rgápkocsikat és egyéb §züks€eszkö-
zöket_

A sebesültek, §érült€k hátraszállításának rendszerében az eltérés
c§upán a kiürités maga§abb tagozataijban van, mert az ezredsegélyh€]y-
ról közvetúenü kórházbázisok intézeteibe keriiünek a sebe§ül,tek, Így itt
a kiürítés ideje csökken. (3. sz.llá,zlat)

7- A had,tdp töíLegpusztító és gaujtóíegauerek_ elleni véd,elnét, DaLo,-
mint őrzését és l:édelmét a,z ezred, uédelme ó,ltaüinos rendszabdluainak ke-
íetén belúl kell m,egszeraezni, amelyek tartallna természetszerűleg Donat-
kozik a h,adtó.paleglségek negóDósrira is. Órzés-védelmét, túzvédeLnét az
általános rendszabályoknak megfelelően a hadtáp is önállóan kepes meg-
§zervezni,

8, A léguédelmí r@kéta,ezred hadtáppezetése rend,szerében és mód,-
szereiben nlegeguezik a gépesített löDész (harckocsi) d,d,., azonbafu Q, lég-
pédelmi rakétaezred, had,td,pDezetésének megszeruezése sordn is íigaelen-
be keLI uenni azokat (o,z \előzőekben I,smertetett) so,jótossőgokat, gtlelaek
közvetlenül, Daga köa)etue beloladst ggakoroln<lk o, lad,tópDezetésre ís,

a) A hadtápvezste§ a}apját - mint álialában - az ezredparancsnok
elhatározása képezi. Az ezredparancsnok teljes fetrelósségg€l tartoziík a
neki alárendelt csapatok vezeté§éért így a hadtápszervezetek sikere§ te-
vékeny§égéért, illetve az alegységsk hadtápbiz o§ítá§áért is. Az ezred_
parancsnok hadtáph€lyette§ közvetlenül a seregtestparranc§nok hadtáp-
heJyettes szakmai alárendeltségébe tartozik, így a sereg,te§ttől közvetle-
nül kapja meg az ezred harcleladatávarl egyeztetett hadtápintézkedést
vagy hadtápparanc§ot. A két irányból kapott parancsok, intézkedések
és a hadtáphelyzetról szóló egyéb információk, kiinduló adatai lesznek
a légvédelmi rakétaezred-parancsnok hadtáphelyett€s elhatározásának és
az ezred harctgvékenység€ hadtápbiztosítási tervének kimunkálásához.

b) A hadtápbiztosítá§ tervezé§e és a feladatok végrehajtása során a
hadtápvezetésre befotyást gyakotoü az a tény is, hogy az u,tán- és hátra-
§zállítasi útvonaiak irányának és felhasznáIásának rnegtenrezese csak
azon magasabbegységek b]adtápjával való együttínűködés§el lehetséges,
arnelyek tevékenységi sávjában a lfuvédelmi rakéiaezred települ. Az
egyiittrnűködés megszervezésének kezdernényezóje a HDs. htp. tö.

Ugyancsak együttmúködéssel otal]hatók m€g egyes, az egészségügyi
biztositássa] kapcsolatos kerdésdk is.

c) Az ezred]tEdtáp vezetési pontjá az elláto§zázad körletében, vagy
annak kiizelében települ, az ezredparancsnok álial meghatározcrtt he-
lyen. Áttelepütest álta]ában az ezredtiirzzsdl egy idóben, a parancsnok
által meghatározott idópontban és irányban hajt végre. Az ezredrhadtáp
vezetésí ponton tevék€nykednek a parancsnok hadtáphelyettes vezete§é-
vel a neki alárendelt szorvek és szolgálatirfu vezetök; a pBrancsnok fesl-
verzet-teohniikai helyettes a szolgálat szgrveivél; az egMégtigyi szql-
gál8tíőnök, a pénziigyi Molgálat, toYábbá azok a széínély€k, a&,ik ngn
tartoznak a ha,rcálláspont áIlományába.

A badtápvezée§i pont élén az ezredparancmok hadtápb€lyett€§ áu,
aki fdldlő§ a hadtápv€Zete§i pont megszervezéséert, munkarendjének ki-
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alakításáért, fegyel.em, órzés-védelem, összeköttetés bizto§ításáért, a te_

lepítéséélt, áttelepítéséért, a vezeté§technikai eszközök felha§ználásáért,
ös§zekóttetést tart a rendelkezésére bocsátott eszközök lelhasználásával
az ezredharcállással, a seregtest hadtápvezetési ponttal, az e]Uátószázad és

ezredsegélyhely paranc§nokaival, továbbá a szállítóalegységekkel,

Célszerű, ba a parancsnok hadtáphetyettes a fe].adat megkapásának
iclópontjában (vagy a feladBt változása esetén) a ha,rcáülásponton tar-
tózt<oaik és 1-2 fővel ott ve§z részt a parancsnok elhatározásának m€-
alkotásában és ott hozza meg §aját elhatározását, onnan intézkedik a hád-

tápvezetési pont, illetve az alegységparancsnokdk felé. A tradtápvezetési
po.,torr -"."dó szervek, a hadtáphelyette,stó1 beérkező adatok és intéz_

i<edések aiapján megkezdik az új feladatra érvényes hadtápbiztosítási
terv kidolgozását és az e}határozás lormába óntését.

Összességében mególlapítható, hogy a KUB kis tatnótávolság,u lég-

védelmi raké;tákkal feúzerelt hdt. típusú csapatlégvéde],mi ezred hadtáp-

biztositá§a alapvetóen áItaláno§ elvekre épü, sajátosságai dóntóen a

technikai felszereltséggel, külön]€ge§ anjlagaivaü és döntően harctevé-

keny§égével osszeftigáoet<, A citkk alapvetően e sajátosságok lriemelésére
töre-ked-ett. Mindezeket figyelernbe vé!,e, követk€zt€tésként vonható ]e,

hogy a légvédelrni rakétaezr€d hadtápbiztosításának tervezés€ és szer_

"uá" ,o"ár, kerülni kell a sematikus megoldiisokat és konkrét hdlyzet-

ben a végrehajt8ndó íe]adatból és a rende]]kezésie álló elők és eszközök

teljesítőképességébó1, a reális helyzetbó1 kell kiindulni.

A Dázlq,tok,a íol.uóirat aégén talólhatók.
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