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TAPASZTALATAI

Mdrkus Jó2se!, Zóka lózseíI

Az MH Parancsnokság mellett múködő nagrar-amerikai munka-
csoport §zcrvezó§éb€n 1995, júliüs 24-28, kőzőtt Nómetor§zágban ta-
nulmányozhattuk egt USA hadoszttály kötelékében lóvQ logisztikai biz-
to§ítá§i f€ladatokat végrehajtó szenez€tek feléPítését, műkiidésé! a had_
osztály, dandár, zászlóatj logisztikai bfutositási rend§z€rét.

A tanulmányút során sok olyan érdekes, tanulságos, sőt egyes kér-
désekben a saját rendszeninkben is hasznosítható tapasztalatokat sze-
reztünk, amit fontosnak tartunk közreadni.

A tanulmányút során gyakorlaton lévő ellátó ueruezeteket ldtogat-
tunk meg:

- a 15. gépesített dd.2. zászlóalj logisztikai szewezeteit;

- a 3, ryaloghadoszrá|y 75. gépesített dandár logisztikai biaosítását
végző 3. e|őreíolt biztosító zászlóa|j szetvezetét;

- a 3. gyaloghado§ztály fő biztosító zászlóalj szervezetét.

I.
A logisáikai biáosítá§t végző szewezetekf e|épitéxe, feladatai

A gyaloghadosztályon belül háron ellátási, biztosítási tagozat van.
Azászl6a|j, osztály tagozatban a harcoló alegység állományába szervezett
alegységek végzik a biztosítá§i feladatokat. Dandár, ezred szinten nincs
rendszeresítve logisztikai szeívezet, azt a hadosztály támogatja bizto_
sító egységekkel. Ehhez a gyaloghadosztály alárendeltségében van há-

1 Márkus József alezredes,MH szcsP-sá8ATF,ség me8bízott lervezési osz.álrvezeíő,Zókaló-
zsef mk. aleaedes,mb,tervezési osztál}Yez€tó-helyette§
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rom előretolg valamint egy csapatrepűlő biztosítró ászlóalj. A hadosz-
tály szintű logisztikai biaosítrási feladatok végrehajtására pedig eg5l fő biz_
tosító zászlóalj van rendszeresítve.

1.) A gépesített zá§zlóalj logi§ztikai sz€rv€zetei, azok rendeltetése,
feladatai:

A logisztikai biztosítást végó alerységeknek el kell látri a zászlóa|j-
hoz rendszeresítet t 772 fő személyl állományt, ki kell szolgálni 58 harc-
j árművet, 6 löveget, 29 gépjárművet.

A zászlőalj logisztikai biztosításának tervezését, szewezését a zász-
lóalj parancsnok helyettes közvetlen alárendeltségében eg5l logisztikai és
ery technikus tiszt végzi.

A logiszlkai biztosítóst végző szewezetek

- logisztikai biztosító szakasz;

- karbantartó-javítószakasz;

- egészségüryi szakasz.

A három szakasz az aknavetó, feldedtó és híradó szakasszal es/ütt
a törzsszlizadba van szervezve.

Ugyanakkor a néry harcoló sÁzadhoz(minden sázadban 1414Brad-
ley harcjármű), ellátó szolgálawezető, egészségügyi katona (2 fő), javító
raj (1-1 műhelygépkocsival és vontatóval) van rendszeresítve.

7.1.) Logisztikai biztosító szakasz feladata a zászlóalj anyagellátása;
szervezetébe lőszer, műszaki anyag, üzemanyag, sziállító, élelmez&i, víz-
ellátó raj tartozik.

A gépesített zászlőalj anyagi készlete a tájékoztató szerint hiárom
napi harctevékenpég anyagszükségletét biztosítja.

Sajátosság, hog5r a múszaki anyagok közé nem tartozik a robbanó-
anyag, az alőszercllátás része. Az üzemanyag ellátó raj egtben a harc- és
gépjárművek feltöltését is végzi. Az élelmezesi-vízellátó raj napi egnzeri
meleg és kétszeri hidegétkezést biztosít (8 szakác§).
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1.2.) Karbantartó -j avító szakasz szorrvezetében van négy rnűhelgép-
kocsi és néglvontató. Feladatuk a sérüIt eszközök vontatása, kisjavítása,
elsősorban fódarabcserés megoldással. Törekednek a sérülés helyszínén
történó javítá§ra,

1.3.) Egészségúgti szakasz patalcsnoka orvostiszt, aki szakmai vég_
zettség tekintetében az orvos és az asszisztens között van. Egyszerűbb
esetekben vizsgálhat, receptet írhat fel. Háború esetén a szakaszt meg_
erősítik egy orvossal. A szakasz létszáma 39 fő (háború esetén +1 fó
orvos). Rendelkeznek 4 db §ebesűltszállító és 1 db műtó-kötözó gépjáí-
múvel. A sebesültszállító gépjármű szállítókapacitása 4 felwő és 4 úló
sérült.

2.) Előretolt biztosító zászlóa[i szervezete és feladatai:

A megismert 15. gépesített dandár támogatásáí végző 3. előretolt
biztosííő zászJróalj feladata 4502 fő ellátása, 85 harckocsi, 157 harcjármű,
162 gépjármű és 85 löveg, 45 eryéb eszköz kiszolgálása, a dandár admi-
nisztrációs és logisztikai központ követelményei, döntései szerint.

Az előretolt biztosítő zászlóaljlétszáma 451fő,nég fő szervezeti egl-
ségPől álI:

- z. tőtzs;
- ellátószázad;
- javító-karbantaríó század;
- egésxégüryi század.

2.1.) Áz ellátószázad (65 fő) anyag után_ és hátraszállítást nem végez,
csak szervezi az élelmezés| rlházali, felszerelési, üzemanyag és lőszer
ellátást. Ennek megfelelóen állományába nincs szervezve önálló szállító
alerység. Feladata üszont az ellátóale5ségekkel nerr rendelkezó dan-
dár közvetlenek anyagellátása, é|elmezé§e, Szerveze tébe taftozik h ár om
szakasz: az ellátó (13 fővel, élm., víz., ruh., személyi felszerelés), lószer
ellátó (14 fóvel), üemanyag ellátó szakasz (15 fóvel).

2.2.) Iavító-karbantartó század (263 fő) alapvetően három feladat-
nak megfelelő szerv ezetel<kel:

- a javítást, karbantartást, §zervizelést vegző javító, karbantartó sza-
kaszok (gép- és harcjármű, fegyver, elektronika, rakéta, műszaki eszköz,
stb.);
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- javító, karbantartó anyag, eszköz ellátó részleg, raktár;

- a dandár alegységeinél végíehajtandó javításokat támogató csopor_
tok, amelyek a támogatott zászlóalj, osztály technikai eszközeinek meg-
felelően vannak kialakíwa. (Igy van liw., hlcz.-at, tü.o-t, mű.aeg-et, rak.aeg-
et támogató csoport).

Ez utóbbi csoportok a harcoló alegységek (zászlóaljak, osztályok)
részére kerülnek átadásra megerősítésül. A csoportok szervezete, lehe-
tósége, kapacitása hasonló a megerősített zászlóalj, osztály javító-kaí-
bantartó szakaszáltoz, azzal a különbséggel, hogy nincs vontató eszkö-
zük.

Sajátossága a javítószázadnak, hogy ös§zesen csak kettő vontató esz-
köze van, mivel nem alapvető feladata a sérült haditechnikai eszközök
vontatása-

2.3.) Egészségügti század (75 íő) modul rendszerű egészségüryi biz-
tosításnak megfelelóen van szervezve. A század gógyiíő ale5,ségeinek
lehetőségei mege geznek a zászlőalj ryógyító alerységek lehetőségeivel.
Igy azok alkalmasak a zászlóalj (osztály) egészségügyi szakasz megerősí-
taére, pótíásfua-Ez a kompatibilitás megvan a fő biZosító zászlóalj egész-
ségügyi századával is.

Az egészségüryi századnak három fő szervezeti eleme vanl

- a g/óg/ító szakasz kettó gyógyító rajjal, melyek a harcoló aleglségek
sérültjeinek közvetlen ellátását végzik, alapvetően a zász|óaljak (oszíá-
|yok) megerósítésével;

, a sebesüItszáIlító szakasz 6 db lánaalpas (3 raj), 4 db kerekes (2 raj)
sebesültszállító járművel. A szállító kapacitás összesen 40 fekvő, vagy 100
ülő sérült.

- a területi ellátó szakasz gyógyitő taja általános orvosi ellátáson Kvül
képes fogászati ellátásra, laboratóriumi és röntgen üxgálatokra. A fek-
tető raj kapacitás a 4Ofő72 ótáig. Az anyagellátó raj az anyagigényeknek
megfelelően biztosítja az ellátá§ra utalt alerységekrésáre a rendszeresített
egészségüryi anyagokat. A kiszállítást általában a sebesültszállító gépjár-
művekkel oldják meg.

257



Az egésxégüryi századnál összesen ót orvos van, ebből egy fogorvos.

3.) Fó biztosító zászlóalj legfontosabb szervezeti elemei, feladatai:

A hadosztály fő batosító zászlóa|jának közvetlen ellátási alárendelt-
ségébe tartozik 4 előretolt, 1 csaPatrepülő bbtosító zászlóal7 és 10 hadosz-
tály közvetlen katonai szervezet.

Fő feladatai:

- az előretolt és csapatrepüló biztosító zászlóaljak anyagellátása, a
biztosító zászlóaljaknál nem javítható eszközob fódarabok javítáa, a kór-
házi ellátást igénylő sérültek kórházb a szállrííás4

- a hadosztály résúre ivóvízkitetmelés, víztisztítás, vízellátás;

- a hadosztály kózvetlen katonai szervezetek közvetlen logisztikai
bizto§ítása.

Feladatait a hadosztály biztosítási parancsnokságán belül múködő
anyagbiztosítósi, javítósi, egészségügti, közlekedési tervező lcrizpontok ha-
tát ozzák meg három naponként.

A fő biztosító zász|óall létszáma több mint kétszerese egy előretolt
biztosítő zészlóall létszámának Elsősorban az anyagtároló és szállító, va-
lamint a javító kapacitása a jelentős.

A zászlóa§ végrehajtó ale5ségei:

3.7.) EUótó és karbantartó század a hadosztály ellátrásához egy napi
lőszer, műszaki, üznmanyag, élelmezési anyag készleteket, vizet tárol, il-
letve az űzemanyagot szállítja is. A többi anyag szállít ását aszállítószázad,
végzi. Azizemanyagszállítóeszközök nagy része eryben töltésre is alkal-
mas.

3.2.) Ik)nnyi javítószázad a fegylerzeíi, múszaki e§zközök és a jár-
művek kivételével minden eryéb technikai eszköz javítását, illewe a ja-
űtó-karbantartó any ag ellátás át végzi.
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3.3.) Nehéz javítószózad íeladata a jármúvek, múszaki gépek, fegy-
verzet jaűtása, illetve a javítóanyag ellátás. Elsósorban fódarabokat, al-
katrészeket javít anak, általában csak a hadosztályközvetlen katonaiszer-
vezetek komplett gépeit, jármúveit javítják. Vontató kapacitásuk ennek
megfelelően minimális.

3.4.) RaWta-technika javítószázad feladata a javítás, ellenőrzés és
rakéta ellátás, A rakéták ellenórzesét, a javítások egy részét a helyszínen
a rakéta eg5,,ségeknél hajtják végre. Ennek megfelelően mobil jaűtó, el-
lenőrző rendszerekkel rendelkeznek.

3.5.) Szállítószázad egyrészt a biztosító zászlóalj századainál tárolt
anyagi készleteket sállítj a, másrészt részt vesz a csapatok harceszközeinek
szállításában. 60 km-re napi 2000 t árut,72 db harckocsit képes az esz-
közeivel szállítani három fordulóval.

3.6.) Egészségügti század lebetősége hasonló az elóretolt biztosító
zász|őalj egészségigyi századéhoz. Az ellátás azonban kiegészül szemé-
szeti, mentálhigiéniai, pszichiátriai ellátással és közegészségügyi-járvány-
védelmi tevékenységgel. Fektető kapacitása 40 fő, sérültek sz állítására
10 db kerekes szá|lítőeszközzeí rendelkezik. Négy megerósítő gógyíró
raja van, amelyekkel támogatá§t nyújthat a harcoló alegységek segélyhe-
|yei részére. Y égzi a hadosztály szintű egészségügyi anyagellátást.

II.
A |ogisztikai biztosítrás végrehajtása

A logisztikai biztosítás tervezését, szervezését dandár és hadosztály
§zintjén nem tanulmányozhattuk, az a programból kimaradt. Alogisztikai
biztosítás rendjére vonatkozó an íry csak a biztosító erységek, alegységek
múködéséből és az erre vonatkozó kérdéseke adott válaszok alapján
tudtunk következtetni. Az amerikaiak által a biztosítás rendjére elkészí-
tett elvi vázlatok segítségével azonban üszonylag pontos i§mereteket sze-
reztürlka zás óalj, dandár, hadosztá$ szintú biztosítás (harcrászati logiszti-
ka) rendjéről.
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A logisztikai bizíosítás szintjei:

biztosítási szint

egység, alerység

közvetlen

átfogó, általrános

raktár

szervezeti szint

század,, zászlóalj

dandár, hadosztály

hadosztály, hadtest

hadtest

A logisztikai biztosítás tervezésére, szervezésére minden szervezeti
szinten van vezető állomány, végrehajtó egység, alerység azonban csak
század,, zászlóa|j, hadosztály, hadtest szinten. A dandár a harcfeladatától
függően kerűl megerősíté§re biztos íto zász|ó aljjal.

Alogisztikai jellemzők hasonlóak az anya§lechnikai bbtosításra ná-
lunk me gh a t ó roz o tt köv e t e lmé ny eWrcz :

- előrelátás,terv§zerű§ég;

- integráltság,teljeskörűség;

_ folyamatosság;

- rugalmasság;

- felelósség.

A logisztikai szakcsapatok és szakalegységek a működésükhöz - a
zászlőalj szint kivételével - egy körletben települnek. (1.sz. vázlat)

A fó bbtosító zászlóal7 települési körletét a peremvonaltól 40-60 km-
re, az előretolt biztosító zá§zlóaljét 25-30 km-re jelölik ki. A g., hk.z., tú.o.
ellátó szakaszai az előretolt biztosító zá§zlóalj körletében helyezkednek
eí. Azász|óa|j (osztály) javító, egészségúgyi szakas za a zász|óalj (osztály)
hadrendjén belül, a második lépcsőben települ.

Az előretolt biztosító zászlóalj települési körletének nagysága 4-7 x
2-5 km. A körletben működik a biztosított dandár adminisztrációs és lo-
gisztikai központja is. Az e átó, a javító század 1 km2-es , az egaaégngyi
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század 0,4 km2-es, a zász|óalj e|látószakaszok - egyenként - 1,6 km2-es
területet foglalnak el,

Az előretolt biztosító zászlőalj abiztosított dandár működési terüle-
tén ery elsődleges, 2-3 másodlagos , I-2 tartalék ellátó útvonalat jelölkl,,
illetve üzemeltet,

1.) Anyagbiáosítás:

t,í-) Az anyagbiztosítás jellemzői:

Az anyagbiztosítás részben integráltary részben a logisztikai biztosítós
hőrom íő területéhez kapcsolódóan ágazati rend,szerben valósul meg:

- az ellátóalegpégek végzik a személyi állomány harctevékenységé-
nelq a haditechnikai eszközök működésének biztosításához sziiLkséges
anyagellátrást (lószer, é|m.,víz, üza., mű.ag., ruh., személyi felszerelés);

- a jaűtó-karbantartó alegységek feladata a technikai biztosításhoz
szükéges anyagellátás (avító, karbantartó anyagok, eszköxik, alkatré-
szek);

- az egészségigli alegységek által valósul meg az egészségüryi bizto-
sításhoz szükséges anyagellátás.

Az anyagok egy részét (üzemanyag, egészségügyi anyag) a biztosító
alegységek, a naryobbik részét a szállító alegységek szállítják.

Az anyagellátásb an éruényesül az eb,ljóró felelőssége, a fentről lefelé
történő ellótás elve. Ebberl sajátosság, hog5l dandár szinten alapvetóen
csak anyagátadás folyik a hadosztály és azászlőaljszállítóeszközei köxitt.
A dandár szintű ellátási tagozat így a végrehajtás tekintetében kimarad,
a dandár feladata csak az anyagtárolás (lőszer kivételével), anyagellátás
tervezése, elosztása.

Az anyagnllvántartást - számítógépes rendszeren keresztül - a had-
osztály Yégzi.
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_ 1 .2.) Az anyagi biztosítás íolyamata a hado§ztálytól a századokig:
(2. sz- vázlat)

. A harcoló századok (ütegek) részére a szüItséges anyagokat ''lo3zsz-
tikai csomagokban " alegységenkén t készletezve a zászlóalj (osztály) éll á -
tó szaka sz szállítja ki ellátópont okra.

Egy gépesített zászlóaljon belül a s zázadok mögött 2-4 ellátópontot
jelölnek ki, íg5l egy-egy ellátópontra több század részére is kiszállítanak.
A századonként kampleűrozott anyagi készleteket a század szolgálafu e-
zetők veszik át és szállítják tovább a századhoz, ahol a személyi állomány
részére a kiosztás megtörténik.

Az ellátópontokra általában az esti órákban (17.00) történik meg a
kiszállítás. A szállítóeszközdket az e||átaldó század jelével látják el, ami
egy színes, sötétben világító folyadékot taftalmaző múanyag flakon. l
sziázadok a szín alapján ismeik fel, hogl melyik gepjármrivön vak a saját
anyaguk

Az ellátóponton - az ellenséges behatás lehetőségének csökkentése
érdekében - kettő óráigíalózkodnak a szállítóeszközök. Ez alatt az idő
alatt megtörténik az anyagok átvétele, a személyi állomány részére a lő-
szer, élelmiszer kiosztása, a harcjárművek üzemanyaggal történó feltöl-
tése, illetve végre kell hajtani a pótigények megfeleló utánszállítását is.

A uázad szolgllatvezető az ellátóponton - íormanyomtatvány kitötté-
sével - adja meg a kövekező napi igényét, jelenti az aznapi vesztesé4eket.

A harcjárműveket hajtóanyaggal a zászlőalj ellátószakasz eszközei-
vel töItik fel, általában a harcból történő kivonás után.

A dandár érdekében működó elóretolt biztosító zás zlóalj azigények-
nek megfelelően - a dandár adminisztrációs és logisztikai központ által
készült terv figyelembevételével _ diszponálja a fő biztosító zászlóalj által
kiszállított anyagi ké§zleteket a zászlóaljak (osztály) részere.

A fő biztosító zászlóaljtóI érkező anyagok átvételére, illewe a zászló-
alj aknak történő á tad^hoz az előretolt bbtosító zászlóal7 a települési kör-
letében ellátó- elosztópontokat működtet, amiket szükség esetén a pe-
remvonalhoz közelebb is telepíthet.
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A fó biztosító zászlóalj a hadosztály anyaggazdálkodási kózponttól
!árom napos szállítási feladatot kap, de csak egy napos készletet tárol.
Igy a hadtest folyamato§an, naponía véEzi az ltánszállítást köáton, vas-
úton.

Az egészségügi anyagellátás sajdtossága, hogy az utánszá|lítást álta-
lában nem a szá].|ító, ellátóaleg5négek végzik, hanem a sebesültszállító
gépjárművek. Az utánszállításnak ez a módja múködhet a fő biztosító
zászlóaljtó| a gépesített (hk.) zászlóalj egészségügyi szakaszig a sérült ki-
ürítés rendszerében.

Ahadosztály működési terúletén az anyagszállítás általában közúton
történi\ de szállítórepülő (helikopter) eszközöket is igénybe vehetnek.
Avasúti szállítást a sebezhetősége miatt nem tervezik alkalmazni, az csak
a hadosztályig jellemző szál|ítási ágazat.

2.) Technikai biztosittás:

2.7.) A technikai biztosítás jellemzői:

A technikai biztosítás legfontosabb alapelvének tekintik, hogy a sé-
rült technika minél hamarabb üsszakerüljön az alkalmaóboz, ahelyte-
állítás lehetóleg dandár szinten befejeződjön. Ennek érdekében a hely-
színi, illetve az alsó szintű javítás és vontatás lehetőségeit erősítik szer-
vezetlleg, a harcoló alegységek támogatásával, ott a fódarabcserés javí-
tások feltételeinek megteremtésével.

Javítdsi szintek:

keze|ő által végzett javítás
egység, alegység szintű fődarabcserés
javítás
közvetlen biztosítás szintje
(fődarabcsere, j avítás)
általános biztosítási szint
(fődarab javítás)

- századnál,

- zászlőaljnál

- dandárnál
- hadosztálynál,

hadtestnél

Működtetik a technikti kiszolgálás rendszerét, aminek gyakorisága
elsősorban időhöz van kötve. 6 havonként kötelező az MH-ban alkalma-
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zott 3., 4. technikai kiszolgálás, de ha egy meghatározott kilométert a
jármű lefutott, akkor azt előre kell hozrri.

Az olajcsere kilométerhez van kötve, de békeidőszakban megkezd-
ték a takarékosabb, minőségi üzsgálat eredményének függvényében tör_
ténő cserét. Ez azonban még nem általános.

A jár műv ek kömy e z e tv é d e Imi ( z ö ldki rty a ), műs z a ki v b s gázta t á s a b é -
ke állapotban nem kötelezó. Műszaki ellenőrző állomás a telephelyeken
van, de csak szúrópróbaszerúen ellenóriznek.

A technikai bbtosítást kedvezően beíolyásolj a, bog alálrmúpark alap-
vetően 2-3 alaptípusra épül, csak a felépítmény változik a funkciónak
megfelelóen. A korszerűbb eszközök felépítése már a blokk és modul
rendszerú javítást teszi lehetővé. Ugyanakkor sok 15-30 éves technikát
is üzemeltetnek (rádiók, gépjárművek, stb.), de ennek ellenére a hadra-
foghatóság - a kiváló alkatrész ellátás miatt - megfelelő. A ryon javító-
anyag ellátást a zászlóalj szinttől a hadosztályig kiépített számítógépes
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer segíti.

A hadrafoghatóság, a javítás szempontjából kedvezó körülmény to-
vábbá, hogy minden eszköznek megvan a kezelóállománya, a szakszere-
lők hivatásosok, még a legénységi állomány is minimum három éüg tel-
jesít önként katonai szolgálatot.

2-2.) A technikai bbtosítás folyamata: (3.sz. vázlat)

Aharcoló gépesített századoknál a sérült technikai eszközöket, ha a
sérülés jellege lehetővé teszi, akkor a kezelőá|lomány, illetve a század
javítóraja javítja meg. Amennyiben a sérülés mértéke, jellege meghaladja
a század lehetőségeit vagy a javítás kettő óránál hosszabb időt vesz igény-
be, akkor a sérült eszközt a század azászlóalj sérült technikai gyűjtőpont-
ra szállítja, vontatja a saját eszközeivel.

Azászlóalj (oszíály) javítószakasza a 6 órán belül javítható eszközö-
ket megavítja. A jaűtás során alapvetően a fődarabcserét a|ka|mazzák.
Ehhez megerősítésül az előretolt biztosító zászlóaljtól kaphat eg5l javí-
tóbrigádot. A hat órán belül nem javítható eszközöket a javítószakasz
saját eszközeivel az előretolt biztosító zászlóaljjavítós zázadáltozszállílja,
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vontatja. Ezzel egiült végrehajtja a rossz fődarabok hátraszállítását és
fe|v ételezi az igényelt alkatrészeket.

A dandár szinű javítóműhelyben, az előretolt biztosító zász|óa|j ja-
vítószázad,ánál a24 órán belül javítható eszközöket állítják helyre, alap-
vetóen itt is fódarabcserés megoldással A hosszabb idejű javítást igénylő
eszközök kikerülnek a közvetlen javítási rendszerből. Kisebb arányban
végezrrek alkatrész fe|újítást is, de a hibás alkatrésze§ fődarabok nagyobb
részét a fő biztos ító zá§zlóal.j javítószázadai szállítják el felújításra.

HadosztáIy szinten a íő biztosítő zászlóalj javítíszázadai elsősorban
a fődarabok, alkatrészek felújítását végzik, illetve a hadosztály közvetlen
katonai szervezetek sérült eszközeit javítják. Kiemelt íigyelmet fordíta-
nak az alsóbb szintú javító szervezetekjavítóanyaggai, alkatrésszel, főda-
rabbal történő ellátására, illetve javítókapacitás megerősítésére.

3.) Egészségügd biztosítás:

3.t.) Az egészségügli bbtosítás jellemzői:

Az egésaégüryi biztosítást a hadoszt á|yonbelnl"mdul ' rendszerúnek
nevezik, a különböző biztosítási szinteken lévő egészségügyi alegytégek
lehetőségei azono§ak, eg5rmással kompatibilisek. ,§zlr?tenként az orvosi el-
látás kapacitása változilg illeue kibővül egregl szakorvosi tevéknységel:

elsósegély
első szaksegély, o szíályozás,
életmentő elsó orvosi segély,
sérúltek felkészítése továbbszállításra
orvosi segély, íektetés 12 óráig
fogászati ellátás
szemészeti szakorvosi ellátás

- századnál

- zászlőa|jnál
- dandárnál,

- hadosztá\nrál
- hadosztálynál

A sérültek hátraszál|ítása á|talában szakaszos, de ryakori, hogy a sür-
gős kórhrázi ellátás esetén a sérültet a zá§zlóaljtól közvetlenül a kórházba
szállítják.
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3.2.) Áz egészségLigti bizto§tás íolyamata: (4.sz. vázlat)

A sz áz a dokn ó l keletkezó sérülteket a századná| elsősegélyben része-
sítik és hátraszállírják a zászlóa|j egázségügyi szakaszhoz.

Azászlóalj egészségüryi szakaszánál a sérültek részére az egy orvos
szükség szerint életmentő első orvosi segéllt nyujt. A lehetőségek miatt
azonban inkább az első szaksegély, illetve a továbbszállításhoz való fel-
készítés lesz a jellemző.

Az egészségügyi szakasznak fektető kapacitása nincs, íry a további
ellátást igénylő sérültek az elóretoltbiztosító zász|óalj egészségügyi szá-
zadáltozvagy közletlenül a hadte§t kórházba kerülnek A szakasz kapa-
citását az elóretoltbiztosítő zászlóalj egészségügyi századakiegészítheti
ryóryító raj megerósítéssel.

A dandár szinű segélyhely, az elóretolt biztos ító zász|őaljegészségügi
százada asérilteket a zászlóaljtól a saját szállítóeszközeivel szállítja ma-
gára. A lánctalpas szállítóeszközökkel kiüszik a zászlóalj működési terti-
letén kívül kijelölt átadópontra, ahonnan a kerekes sebesültszállító esz-
kőzikkel sállítják tovább az egészsé gngi szfuadhoz Asérültek az egész-
ségügyi századnál további orvosi ellátásban részesülnek. A72 őránál
hosszabb idejű fektetést igénylő sénilteket a fő biaosító zászlőalj egész-
ségügyi százada s zállítja magfua vagy kórházba. .

AhadosztáIy szintű tagozatban az egésaégigyi sz6nadnál folytatódik
a sérültek orvosi ellátása, kiegészülve a már említett szakorvosi ellátással.
A72 óránál hosszabb idejű ápolrást igénylő sérültek általában a hadosz-
tály biztosítási körletében települő hadtest kórházba kerülnek.

A hadosztály egészséglrgi tewező központ kőNetle^ rádió összeköt-
tetésben van a zászlóalj ak (osztály) egészségügti szaknszával, aklkjelentik
a sérültek számát . Az egészségigyi tervező központ ezt figyelembe véve
tervezi, szewezi, irányítja a sérültek ellátását, illetve intézkedik az azon-
nali kórházi ellátást igénylő sérültek légi úton történő kórházba szállí-
íására. A helikopterek a sérülteket közvetlmül a záulóaljak egészségügti
szakaszaitól veszik ót. Alégt szállíróeszközók az előretolt biztosító zász-
lóalj közvetlen közelében települnek.
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m.
köveíkeáetések

1.) Az amerikai hadseregben a logisztikai bbtosítás tartalma alapve-
tően azonos aMagyar Honvédségen belüli anyagitechnikai biztosítás§al.

2.) A biztosító a|egységek - nem a nagy ágazati rendnek megfeleló
önálló, hanem - integrált szervezetek. Ezen belül működnek a biztosítási
ígazatok szaka|egységei (ellátó, technikai, egészségügyi, szállító).

3.) A biztosítási tagozatok hagyományosan a hadrendi felépítésnek
megfelelően épülnek fel. Az egyes §zintek lehetőségei között azonban
minőségben nem olyan jelentós az eltérés, mint nálunk Dandár szinten
nincs önálló bizto sítáritaEozat, azt a hadosztály a dandár alkalmazásának
megfelelóen hozza |é!re az erre rendszeres ítelt zászlőaljak átalárende-
lésével. Ez a logisztikai biztosítá§ban nagl rugalmasságra ad lehetőséget

a hadosztály vezetésének. Ugyanakkor a hadműveletek szempontjából
meghatározó danűr parancsnokok nem felelősek eg jelentós naglsági
szerv ezet irányít á s óért, csak a harctevékenység vezetésére kell, hory össz-
pontosítsák figyelmüket.

4.) A biztosító alegységek telepítáénél, működtetésénél kiemelt fi-
gyelmet fordítanak az ellenséges túzeszközok elleni védelemre, a bizto-
sító a|egységektelepülési távolsága a peremvonaltól zászlóalj, dandár szin-
ten is jelentős.

5.) A megfelelő gazdasági lehetőségek a logisztikai biztosításban a
harctevékenpég eredményessége s zemp ontjábó| a Ie gh a té kony a bb e lv e k
érv énye síté s ét te szik lehetőv é :

- alapvetően a szükséglet szerinti anyagellátás érvényesül, az után-
szállítás gyon, biztonságos, Így egy-egy tagozatban nincs szükség olyan
nagyságú készletek felhalmozására, ami korlátozná a csapatok mobilitá-
sát;

- a polgári ellátó, szolgáltató egységek igénybevéíe|éve| csak a leg
szükségesebb mértékb en számo|nak;
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- az alkatíész, főd,arab ellátá§t a dan dát, zászlóa\j szÁtre tudjákkon-
centrálni, ami lehetővé teszi a nagy arányú he\színi jaűtást, csökkenti a
vontatás szükségességét;

- a kórházi ellátást igénylő sérültek nary rész a kiüdté§i tagozatokat
megkerilve, lözv e tlenül kóházba kerülhet, aminek végrehajtását megfe-
leló információs rendszer és légi szállítási lehetőség biztosítja;

- béke időszakban a harciászati gyakorlatokon a logisztikai biztosítást
a íeltételezett hábonis bizto§tásirendbentudják végezni - anyagi, pénzügyi
megszorítások nélkűl.

A tanulmányuhnk Során szenelt tapasztalataink kózreadásával sze-
retnénk hozzijárulni a MH lagisztiltai biaosíndsával kapcsolatos elü és ga-
ltorlati feladatok további kimunkalásóhoz, illeue lehaőség szeinti adapaőLá-
sához.
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