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Az ezred ótmegy védelembe

Irta: A. Prokopcsik ezreiles és V . Tokar alezred,es

(Megjetént a ,,TiL vooíuzsennih szil'' cílnű íoluóirot 1g88l12. szórnában)

_ _ A védelmet loglaló ezred it€]rtózkod]hat el§ó vagy másodi]k léposőben,
1ehet taftalékhan. A ]kialakult helyzettól ríüggőe,n ámelhet hevenyészett
védelembe, vagy a harc ,íolyarnán az ellenseggel közvetlen traroeri,rrtte-
zé§, harcérintkezésen kívüli vi§zonydk közijót.

,véddlernben a,hadtápbiztositást az aláhbi tényezök beÉolyá§oújérk :a védelembe való ,átrnerret körüiményei (viIszonyai), a feladat és a harc-rend felépítése, a ha,rci állornány_ és a lébszám, á.,át"^-, na€Ypontosslágú
és.rnás_ fegyverfa,jtá{. ellenség általi ]alJkerlrnazá§á"",t -to"Ö, az ellátá§elöljáró parancsnok által meghatározott rendje §tb.

Amikor az ezred az ellen§é€gel való lközyetl€n barérintlkezes vi-szonyai között megy ,át Védelenbe tudni ke]rl azt, ]nogy a hadiápbiztosi-
lip:al, *apcsolato§ Tendszarbá]ydkat ,korlátozott iáO JÜtt ls az altarldótuzhaqa§ vi§zonyai között kel]i ,végrehajtani. Ilyerr esetbeo a hadtáp előt-ti lohetó§égek jelentó,lrfuIehdk. Tudni kdll u"i ,i", ,t"gy ; 

"ar"rr"r,irr.rratés az ellátószázadnát az anyagi eszközdk es"tle! neTn i.Úr."t -"g "megszabott. normáknak és tényegében alacsonyab"b a csapatkészleteknél.A s€€r5/nelyek ré§dcen elehetnek foglalva a koTább.i harctevék€jn$sé-gek során felmerülő feladatok v{,rehai5tásával, 
" rr"JirpáiÜv*g"p p"_dig jelentő§ távolságokra lehetnerk, A nágy horrwdó hr;;;-;i a háboniutáni gyakorlatok tapasztalata azt bizonyitla, rrogy ir;en.,lányot Xo-zőtí az anyagí eszzközök után§zállítá§a, 

-" 
lO""""fi""tát"t tátrerrozasa atüzérségi tüzelőállásokban, valamint a sebe§ültek rrai""."irriia"" 

"uner-ségekbe fog ütközni,

_ _ _Vedelentben, a hadtápbiztosítás meg§zervezésekor minden e§etbenf€ltétlenül elő kell irányozni az anyagi készletek létrehoÁát etsosor-ban.ra ha,rctevékenJ@et a fffrányban-es az ersa :ppÁáŰ- tirO 
"l"gy-Cegeknél számolva azdk lehets€Els bekerítesével 

""?v "" "t,i,"r"arnita.megboí ásával. Azon kívül eló k;ll irányozni 
""ok 

bi;o"iÚJ;;l kapcso-
l?':_"_^1T*:"b:I{ok végrdhajtá§át, ,aiti vpai az á,oráii iileJt'1ui.t*ita_sr ovezetet), részt ve§z az ellentárrrradás végMbajtá§ában yagy az ellen-ség vi§§zav€né§ét ktjt,etó€n átsnegy iárnacláÓ", 'rn€ kJi -;Í.zni a §e_b€§ült€k es betegek 6/űjite§ét é§ 

-effir€§zálütáat Í t-O*"Ó""ri",ra.i c*

I8 l37



cok;kból és .soü<ka,tr alapo§abb lsegélyben való reszesiíését rnint támadás-
barrr, a hadtápszerv€lr e]]helvezését, rn€bízható rejtbsét és á7cázását.

A viu§gálaíok azt bizonyíóják, hogy ,yéd,ererrrben az anyagi eszköz-
fogya§ztá§t ínind harcnapoílként, rniDd a c§apatok tevékeny§égéne r ,irá-
nJ.aiü.ént a,nagyfolcú egyenlőtlenség fogja joltemezni, és az elókészítés
időszakában lesz a legjelentósebtr, amikm az ,ellenség kü]trónösen a,ktív.
Kivétel csa]k a g6pkoc§i]benán, arni a küIönböző építóanyagdk, ,múszaki
bá,rcesZközök száülííta§ával foglal,kozó szá,l]ítóeszközök rendkívül inten-
zív múkiidésével mag§/arázható.

Legnagyoblb az anyagi e§zközzszi,lk§égtret a főirányban tánradó el-
lenség visszaverésekor. Hirtelen m€gTIő a lő§zer- e§ a gázolajfogya§ztás,
arni ö§szdfüggé§ben van a tüzérí€yv€rzet alkalrrrazása intenzitá§ával,
növekedésévBl és a b€ékelódött ell€ns€g m€g§eííunir9ítésének éljábóI in-
di,tandó ejllentaünadasdkJral, Ezt a irointo,n §zerzett tapasztalatok is alátá-
m,asztjáIk. Így példátrl azdkon a napokon, a,rni|kor az ellenség ngm foly-
tatott aktiv harcievékenygéget a legvtédelrnli Ió§zerfogya§zt,ás nem haladta
meg a 0,5 javad,a)Ill'-azá§t, a tkibbi lőszerfajítáé - a 0,1 j'avadaimozást, a
gépkocsibenziné ,- a 0,15 javadalrnazá§t, a Eáz,olajé - a 0,1 javadal-
mazást.

A ,rnüszaki harcanyag és anyag, az építóanyag, a sugármente§ítő és
fertőtlenító oldat fogyal§ztiis korszerű véde'lmi harc megvívlá§ának viszo-
nyai között §oldkal jdleütő§Bbb l,dhet, mint vo']jt az elrnúl,t hábonitban. Az
ij§szes§égében elérr}rcti a íe]basznáüt lószereknek, üzern,anyagnajk és éle1-
miszernek a 15-20 százalékát.

Milyen sajátosságoklnal is kall §zá,ínolni az ezr€d táma,dá§ba való át-
rnenetdkor? Tudni kell azt, ilogy ha az ezrednek a főerőktól leszakadva
k€ll tevéken}*ednie, ,a csa,part ,alny.agi készlet, kiirlöncrsen a túzer§€gi és
aknavető lő§zenlneszlet kiszabata nelín mli,iden eseiben fogja Uiztqsítani
az ,egy nap alatti szük§égletlet. K,tj,!,etkez€§képpen elór€ lkell gondoskod-
ni azok mennyi§Égén€k nii\re!éséTől. Az ezred etrlátószázado{t Tneg ík€1']

erósíteni, lőszent, ,rnűszaki harca,rryagot és aúya€ot szállító gépkocsikkal
az elöljáró lkésáleteből.

Kiegészítő lószerlkészleteket rnindendkelótt az elsólépcső-a).egységek-
nél ke1l létrehozni, közvetlenü), a százddtárnpodtoko,rr és a zásalóalj vé-
ddködt€tekrben, a tüzerségi és,arknavető tüzelőá1]]ii§okban. Azdk mér6t€i
függnek az ezred álta] végldhajtandó feladatoktól, a te!:v€zett ,t€vékeny-
§égtöl, vala,nint a tárolá§ körü,Iknényeitól és helyétól.

Védelemberr az ezredhadtáp,íelkészítését nr]irrrden esetbben kórüte-
kintő€n kell végrehajúani, h@y az á,ila,ndóan ,keszerrlétberr átljon az e1-

l,enseg támadásá,nak meg}r,iúsítására vagy ellhárrítására, a fontosabb kör-
?,etek ,negtartására, ,atÍa, ]hogy j€leniós vgszte§éget okozzon az eüen-
§égn€]í es k€dvezó feltétdleket tererD,t6en a támadá§ba ivaló átrneneihez,

Minderrt mqg lrell teDrti a úradtápalegysegek szomélyi á,l,ománya és
teahnikávaü tirrténó ,!€lt6lt€§€n€k érdekében. Ha szüksége6, atlikor a klai-

zépkádereket és a hadtápdedhni|rát újra fel lkell osztani az a,legy§égek
között. A szernélyi állományt elr keü lá)tnt €yéni é§ csoporto§ vrédó,eszkö-
zii olrel, sugármente§íte§ és ,fertótl€nítés végrehajtrisIüoz szük§€€§ 01-
datokkal.
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Védelemben az ezred anyagi é§ egéMségügyi bizto§ításávdl, kapcso-
latos feladatoknak eredményes m,egoldása függ a hadtápalegységek Vé-
d€lmi haTc elókészitese és megvívásq alatti helyes dlhelyezé§étóI. A zá§z-
lóailjhadtáp elhetye/kedhet a zászlóalj védókörl,et hatáTain belül! a má-
sod,ilk lépcsóbm. Áz. ezred]hadítáp-a!€ységek a harcrend és a feladatok
iigyelerrrbevételéVel, va],arnifit ,ievékeny§€gük rsrrdeltetésétól €§ jeuege-
tól függóen, minden esetlben azonban az el,l€nség Jeltétel€zett fócsapá-
sának és ategysegeink tervezett elientám,adásának irányában helyezked-
nd< el széttagoltarr, ,a ,tetrep védótulajdonságdinak figyelembevételevel, a
harokocsik által ndhezon m,egközelithető körzetekben.

^z 
el!átőszázadoí az dlrf€la,l,t körletben oélszerú szakaszon]ként el-

helyezni. Ez l€hetóVé teszi az ,alakulat rninden !§ziik§é€es§el idóben tiir-
ténó elláüi§át, éleiképes§égének, bizton§fuána]k növelesét és,az a,nyagi
készletek megóvá§át. Ugyanakkor nem fogja aka]dályozni a nanóvert és
az el,lsrrtáLrnadáshoz való szet]bontalkozásit,,ltehetóvé teszi áttelepülé§ né]-
[<ül hosszább ideig való munká.t az eltrenség beékel,ódésdkor, nern ldhet-
§ége§, hogy egy közeípes vagy kisbatótávol§ágú atomló§zerrel eg}.idejú_
leg több a]€ység]et meg,serrrrni§ítsenek.{lligyelernbe véve annak lehető-
§égét, hogy az ezredhadtáp d]üelyezési könldtét ,az ellen§ég rádióaktív
és mérgező anyagdkkal, bakte,t,iol,ógiai eszkiizökkel szennyez,h€ti, továb-
pá az ellenság csapásai }rraóekony§ága cst ldkentésének éljlából és ha erök,
eszközijik és lidö rend,elkezé§ére állnaik, ki,egészító körletek és Mkötő-
utakat lehet előkészíteni.

Az ezredhadrtáp-ategységek tetrhelyezesi,kij,túeneinek cseréjét az ez-
redpararrrosnok hadtáphelyentes intélkedésendk m€gf el€löen kell végre-
hajtani a törzsfőnökkel való 1pontosítást tkövetöen.

Az után- és üátraszá'lütási utak kijelölé§ekor az ,ezredhadtáp áltad

Fegoj]dandó rfelad,atorkbóI rkel1 |kiindulrrii. A hadrtáp életképes§]ége bizto-
sitásána]k cél,jábó] az euátoszázad és _zászlóa]].jalk ,ellátószakaszairrrak el-
trelyezési körletei, az ezred- és za§zlóaljtüárgég túzelóá, á§ai és,a zászló-
gljaik (osatá]yok) segélyhdtydi között lcál§zeYú,íő es tartalék után- és hát-
raszállítási u,taLkkal r€nddlkezüi. trIarántutakat a zászlóaljak ellátq§zalnai-
nak é§ az ezred- (zarszlóali-) tüzérség ,tüzdlőálll]rásainalk menien kdll .ldi*

jelölrti, Az eznedparanqsno[< h,adtáphely€ttese'mggszabja a szálüioe§z-
közök után- é§ hátraszállíatá§i uta,kon való nozdásának rendjét.

A,hadtápal€gy,ségerk előtt álló,legfontosabb feladatoll<nalk egyiike

- az utánszállítás. Megeszervezése - ínind€n íokozatú parands,nok leg-
fontosaibb feladata. Meg]szervezesekor figy€lefilbe kell venni a szállítá-
sok,jelentős voluíneYlét, a rnenetvonala[< ,hos§zát, ,az útb,lríkoilat sajáto§-
dárgait és azt, lnogy az erzred jelerrtós ridreig tartodkodhat a védósálkxzon.
Ezért kivételes esetdkben az el|Átérszázad,ol az elöl,járó ,parancsnok e]-
hatáirozására be le ret vonni az anyagi eszktjziiknek ,nomosa[< az tjoálló
€llátózá§zlóaüjMl, hanern az elö!árótól való utánszál]lítiásra is.

Az anyagi e§d9ii?irlk §zállítá§ána& rendie szárntalah tényezőtő7, kőz-
rtük a,}!arc, a,ldialakul,t helyáet feltéüeleitőL az,időtó\,a tseptől §tb. függ.

Nyitott terep esdreberr a veszt* ,csirM<€írt*§énelr éliábol a szá,lü-
t!á§t éi§zalka vagy rldibebb c§opo!-"toldban ,lr€l1 v€ezni, az álcáá§i lrgnd-

139



§zabályok Ib€ta,Ttába rnell€tt, arníllroü: a m€köz€l'íté§i utakat az e,llen§ég
lövi, az anyagok sállítá§a törteíJhet harcjárműv€lnen is.

Védelemben az egész§égügyi §zo]€á,lat egyik Jegíontosabb Lfeladata
a gy€yito-r}diiirító rend§zab,ály,oq{ í!€szervezé§e. Az ínagá Bn foglaljá
a sdbe§ültek és betegdk ldlkutartasávai, gyújté§ével, §egélyben részesíté-
sével, hátí,aszállitásávál, es gyógyk€zelé§éve! kapc,solatos fu]adatok ij6z-
sze§§égét.

Nagyon fo]nto§, hogy vegyük íigyel€Errbe a valószinú ve§zteséget. A
ve§zteség jelentós ,mérté}öen az a,tom-, vagyi-, bakrteiiológiali,(bi,ológiai)
f€yver ellenség általli a]]ka,lrnaza§ának méretei, a védószallasz közegész,
ségügyi-járványügyi helyzet€, a személ)ni áülomány t,ti,rnegpusztító fegy-
verek ,elleni védelrnének foka és a ,védólnörletbenl síirúsége haláú:ozza
meg. A sebeslültek ESH-ra való kerülé§ének ideje ne b]aladja meg a 4-5
órát.

A,század- é§ zr.lszlóa] jsegélyhel,yeket a védelem,rnély§égéhen, erre
a élra k,ikópzett fedezélke,klben kell ,el,helyezni. ,Azqkat rneg 1ehet eró-
síieni s9be§ül,t§,zá,l1ító járműv€Hkel es,személyli áuománnya,L,a sdbesült-
gyűjtő és hátraMálllitó ale8ység áuományábó'l.

védieltni haTcba,n .az ezred vatlbszínű egészségügyi veszte'sége ki§ebb
,mint tárnadá6 lan , Ez azza\ magyaráuható, hog§/ a sz6méi,yi állornlá,ny
széttagoltahban htelyezkediik el és ,tartó/kodik hev,enyészett vagy az eL
trEnség által vi§szahagyott leíesltlnényeklben, Ha a trarcosok íedezekdl<b,el
iartózkodnak, a]ldkor la vdsá€§lég rná9fél§zer€§éIe - ktszere§é,re csölr-
ken.

Az atom- ós nagypontolsiságú .fegyver elile,rrseg riltali alkalrnaása
j,etrenrtcia m,értákb,en növe]ti az egész§legüg5ni vesztedéget.

Figyel,embe véve az al,egy§égek jelen'tós ,t]ávol§ágát és az első,orvo§i
segélynyújtás késésének lehetóségét, a zászlóaljak segélyhelyeit célszerű
orvovbrigádoldkal megerősíteni. Az eaed §qgélylhelyet úgyszi,ntén meg
lehet erósíteni az ,6trö]járó eró]ivel és eszközeivel. sebe§üllszá,uító ,g€pko-
csikon kívül igénybe lehet venrri idqjléb€n ,elóké§zíúett ál'tatlános rende}-
üete§ű szállítóeszlröztlket i§.

Etrlentámadas üégrehajtá§ako,r az egészségii€yi v€§züeség Inéretei
iényegeserr magasabbaür leszndk. Ezert ngr! \,Életl|en az, ,ttogy az ellen-
trirnadás kezdete eló,tt a zá§zlóaij- e§ az ,ezr€dsegélyheiyerket nentesítik
a sebesültektől és betegektól. Azokat főképpen az önálló egészségügyi
zásdlóa\ra kell hátna§zállitarrti, a ,könülrdényektől íüggóen azonhan az
elöljáró parancsnok elhatározá§ára el lehet irányitani más intézetekbe is.

A viebna,rni, a köze1-1kele't]i helyi üráború, az afgand§ztáni harccse!ék-
ményok tapa§zbatata ,azt .bizonyítj,a, hogy é sebe§iiltek ,hátra§4állítá§ára
sleles|körúen fel lahet hasenalltrri a hélikopt€rdket i§.

Az ezred védelrni devéken:rysége biztositá§ána]k si,lrrere nagyrnérté&-
berr fíigg a vezgtés ponto§sáagtóL A hadtbp drányítá§ára hndtápvezetbsi
pontot (HvP) lkelt §z€r,vezDi. A .HvP-,ve'l szerDben tiáüTra§ztott l€fonto-
sabb kóvetelmEny; la védeti§ég, a hanpáIlxponttal rva,ló ,ál,Iandó össze-
kiitt-eté§, az dltulyeles gyors válúoztatásála való allrra]rna§§á€l A }lvP
élén az ,eaedpar,a\.t6rtdk úladtáphelygtiese álr1 és azon 24 órá§ §zolg'ála-
tot ,líell §zervezdi. Az,ügyeletés tartson állandó ibsádkötiteté§t és szerez-
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zen be adlaóoü(at a perensá]von lni,alakult helyzetrre, a harci ategységek
eüáto,tiságlára,,a 1ehetséáe]s vdszt]e§ége!ír€ §tb. vqnatkozóan.

Mirrden vá[toztabist, kapott parancsot e§ uta§ókiL§t az {igyelete,s kij-
tel,e§ haladáktalanul jelenteni a parancsrrok hadüiphelyefies,nek ,qs uta-
§íltásBúnak m€telelóen rn€gszarbni a feladatokatt ]az alárende'lt szolgá-
latiágrfónii}t k re§"ere.

Mivdl az eilíerrljség€el való köz\retleln érinükezésbó'l záros ,határidőn
belül kell védelembe átmenni, ezért n€ín rninden ésetbbn van aLrra lehe-
tó§ég, hogy a hadtá,pbiztosítársi ,rendszer lervezését és rneg§zelvezé§ét
telje§ mént]eln]cen ,forínÁba önt§ük. Kiivetkezeslképpen itt ]sok fii€g a íe]-
készüt§€g szírrvonalátó!, ,a ke deményezó)l<észségtőL rés a tól, rneg tudjuk-
e varlósítani az él,etiben dltr,artározrisuntkat örrállóan.
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