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A nemzetközi politikai üszonyok alakulása, a környezetünkben és
a társadalomban végbement változások hatással voltak hazánk bizton-
ságpolitikai koncepciójára is. Az elmúlt években lezajlott folyamatok, a
Maryar Honvédseg megváltozott szerepe, a biztonság fogalmának új-
raértékelését hazánk számára új biztonságpolitika kialakíását és ez-
zel egtütt orságunk védelmének új alapokra helyezését - a Maryar Hon_
védség védelmi elyekr€ alapozott áíálakítását - követelte, köveúeli meg.

Hazánknak függetlensége visszanyerése után önállóan, saját nem_
zetgazlaságáía, feg;veres erejére támaszkodva kell megoldania az új hon-
védelmi koncepcióból adódó feladatokat, az onzágvédelem végső esz-
közeként a feryveres védelmet.

Az agresszió elhárítása azonbal az egész országot érintheti és a vé-
delemnek az egész országra ki kell terjednie, figyelembe véve a fegyveres
konfliktusok eszkalálódásának lehető§égét, valamint a kiteíjedt légi te-
vékenpégeket.

Ismeretes, hog5l a Maryar Köztársaság természeti adottságai - a dél-
keleti és a keleti térségek kivételével - kedvezó feltételeket bizto§ítanak
határaink és az ország területe jelentős hányadának megbízható védel_
méhez. Az ország kis területe miatt, stratégiai okokból a területkiüríté§
lehetósége fel sem merülhet, hanem az adott agresszió esetén Magyar-
ország minden pontját védeni kell a léte érdekében.

Hazánk geostratégiai belyzetét és katonaföldrajzi üszonyait figle-
lembe véve, az ors zfigvédelmétazegymással kölcsönösen eryüttmúködó
reguláris sárazföldi csapatol a légvédelmi csapDtok é§ az adott terü-
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letet legjobban ismerő, kisegítő területvédelmi szervezetek tevékenysé-
gével célszerű biztosítani.

1.) A területvódelmi ez€d rendelt€Éése, szervezete, alkalmazásónak
alapelvei és főbb feladatai.

A területvffelmi ezred az MH Szárazfóldi Haderőnemének Harc-
szabályata 1. íész, 2. pont második bekezdése alapján - a háborúban attól
függóen, hory az a hadműveleti területen kívül vagy a hadmúveleti terü-
leten van - a Területvédelmi és Tartalékerők parancsnokának, illetve a
gépesített hadtest alárendeltségébe tartoó, a szárazíöldi haderőnem
mozgósításakor felállítandó többrbndeltetésű szakcsapat. Rövid idő
alatt végíehajtott mozgósítás, feltöltés és összekováqsolás után, készen
állnak meghatározott területvédelmi feladatok végrehajtására. Békeál-
lapot időszakában a Központi Rendeltetésú Szervezetek Parancsnoksá-
ga alárendeltségébe tartoznak.

A területvédelem az ország katonai védelmének szerves része, egy
adott területi egység (merye, körzet) védelmét foglalja magába, amely
politikai, katonai, gazdasági, polgárivédelmi és igazgatásrendészeti rend-
szabálpk érvényre juttatását jelenti.

Célja: az ellenség az adott merye (körzet, tájegység) ellen irányuló
tevékenységének akadályozása, pusztító csapásai következményeinek
felszámolása, csökkentáe.

1.1.) A terűtetvédetmi ezred rendeltetése, feladatai é§ §zervezete

Rendeltetése: a haditevékenységek és a nemzetgazdaság szempont-
jából az adott merye (körzet, tájerység, fóváros) határain belül a fonto-
sabb objektumok elleni tevékenység megakadályoaása; az oíszáE teíülre-
tén kialakult veryi- és sugárhelyzetról való folyamatos tájékoztatás; rész_
vétel a hadműveleti csapatok mindenoldalú biztosításában, az ellenség
csapiásainak, katasztrófák kóvetkezményeinek felszámolásában, az aI-
katmányos rend fenntartásában.

a.) Fel'adatai hadmúveleti területeken kívül: az adott meryék (fó-
város, körzet) határain belül alapvetően objektumok és területek őrzése;
a katonai területi sugárfigyelő és jelzórendszer működtetése. Részt vesz-
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nek az állami felső, területi, valamint a katonai felső vezetés vezetési
pontjai katonai védelmében, mentésében, mentesítésében; a katonai ob_

jektumok, hidak, alul- és felüljárók, alagutak, kiemelten fontos ipari, me-

zógazdasági, élelmiszeripari, raktározási, távközlési, energetikai, víztáro-
záJi ob,lektumok őrzés-védelmében. Részt vesznek az ellenség légide_

szantjai, terrorista-felderítő-diverziós csoportjai felderítésében, blokkí-
rozásában és megsemmisítésébeni részt vesznek a haditevékenységek
szempontjából fontos rombolt közlekedési vonalalq utak és műtárgyaik
ideiglenes helyre ál|ításában.Yégnk a csapást §zenvedett katonai és ipari
objJktumok mentését, mentesítését; részt vesznek a veszélyes üzemek,
telepúlések, a lakosság és az anyagi javak mentésében, múszaki zárak

telepítésében, rombolások végehajtásában, tűaz,etész mentesítésben,

katónai rendészeti és forgalomszabályozási feladatok végrehajtásában,

Alkotmányos rendfenntartásban önállóan vagy együttműködve más ka-

tonai és rendvédelmi erőkkel, illewe a megyei közigazgatási és közleke-
dési szervekkel.

b.) Feladata hadműyeleti területen: alapvetóen a hadműveleti csa-

patok alárendeltségében, kezdetben az eredeti elgondolásnak megfele-

ió, u to.,ábbiukbun á gépesített hadtestparancsnok elhatározása szerinti,
térben és időben koriátozott, illewe a védelmi hadművelet (harc) sikere

érdekében az eredeti területvédelmi feladatok megváltoztatásával új-

ként jelentkező és egyéb - elóre nem látható - feladatok végrehajtása

(szárnyak, hézagok, fontos irányok, települések lezárása, megerődítése,

Vt,iszáti, 
"egyivédehi, 

egészségügyi szakfeladatokvégrehajtása, műsza-

ki zárak léteúése, sánleft körletek, terepszakaszok berendezése, egyéb

az adott helyzetben jelentkező és az elöljáró által meghatározott felada-

tok).

A felsorolt feiadatok mellett továbbraisvégzik a"hagtományo§' te,
rületvédelmi feladatokat. A hadműveleti terűleten valamennyi terület-
védelmi csapat a gépesített hadtest, hadosztály közvetlen alárendeltsé-

gébe tartoziii A h;dműveleti terűleten kivüI valamennf területvédelmi
Ósapat a Terülewédelmi és Tartalékerók Parancsnokság alárendeltségé-
he íartozik-

Szervezetük a több rendeltetésnek és a megyében (körzetben)
konkrétan végrehajtandó feladatoknak megfelelő típus-alegységekből

áll. Ezek a következőlc területvédelmi, ór, műszaki, vegyivédelmi, sugár-

értékelő{ájékoaató, egészségügyi alegységek.
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,Egy 
adott megyében (körzetben) a területvédelmi ezred nagpág-

rendjét a prognosztizált katonai jellegű területvédelmi feladatok öiizei-
sége határozza meg.

A területvédelmi ezred szervezeti felépítése gyakorla tilag a száraz-
fóldi (harcoló) csapatok szervezeti felepítéséhez hi son|ó, azá,z az egyes
szervezetek alapvető rendelteté§ét tekintve vezető szervekből, végre-haj-
tó, biztosító, és kiszolgáló alegységekből áIlnak. Lásd I. sz. áblra.

A területvédelmi ezred anyagi-technikai biztosításának megszerve-
zese és végrehajtása szempontjából a szervezeten, a rendeltetésén kívül
ismerni.kell az ezred alegységei alkalmazásának kérdéseit is. Ezt üzsgál_
va megállapíthaó, hogy rem az ezredmér€tű atl<almaás lesz a meg:ha_
tározó, hanem általában az alegységek külön (önáltóan) vagy nem szer_
vezetszerű harcrendi elemeket alkotva (pl.: mentőosztagbin) kerülnek
alkalmazásra. Együttes alkalmazásukra, eredeti feladataik megszünteté-
sével, alkalmazási helyükrőI való összevonással nyílik lehetőség.

A területvédelmi ezred háborús feladata szervezett megkezdésének
és végrehajtásának alapját - a''Békr áIlapot'- időszakábanilöljárói kö-
vetelmények szerint kidolgozott és állandóan pontosított alkilmazási
tervek képezik

2.) Az anyagi-technikai biáosííás megszervezésének köveíel-
ményei és sajáíosságai

A területvédelmi ezredek a|kalmazásának körülményei, jelentósen
eltérnek a MH haderőnemei, fe5ivernemei meghatározoit irányú alkal-
mazását6l, ennél fogva ezek anyagi-technikai biztosítását sok sájátosság
jellemzi.

Lz e7yil anyagi-technikai biztosííása háborús utalási rend szerint,
a területi biztosítás elve alapján közponá ellatási tagozathoz, nemzet7az-
dasá§ forrúsoldtoz, polgói és katonai szervezetekhei történő utalássaiva-
lósulhat meg.Az anyagi-technikai utalási rendet a MH ATFCSF márbé-
keidószakban, de legkésőbb a mozgósítási készenlétig kiadja. Ebben sza_
bályozásra kerül az önállóan elhelyezett központok áiIományának utalási
rendje, általában úgy, hory az ellátá§ért a laktanyában települő katonai
szeryezet a felelős. Amennyiben az érintett katonai objekiumban nem
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települ anyagi-technikai biztosítást végző katonai szervezeí, űgy ezel
alegységek ellátását az állományilletékes területvédelmi ezrednek kell
megszervezni polgári szervek igénybevételével, objektumok, szolgálta_
tások megrendelésével.

lv ezred anyagi-technikai szolgálata a meghatározott követe|mé-
nyek szerint, a kia|akított csoportosításnak megfelelő utalási tervet
dolgoz ki:

- A területvédelmi ezredek tevékenpégének a jellege és területi el-
helyezkedésük lehetővé teszi az anyagi-technikai biztosítás során az el-
látás, javítás és szolgáltatások stacioner technológiájának alkalmazását.
Ennek eredményeként az ételkészítés, a hús, akerryér beszeruése, a für-
detés, a mosatás, a sérültek ellátása, technikai eszkózökjavítása, valamint
eryéb szükségletek kielégítése alapvetően nem igényel tábori eszközö-
ket és eljárásokat, rendszerint területi ellátás és biztosítás valósítható
meg.

- Az a kórülmény, hogy a területvédelmi ezredek megalakítási kör-
letei, helyei, a hadműveleti csapatok által visszahagyott objektumokban
(laktanyákban) van kijelölve általában, lehetőséget teremt az anyagi e§z-

közók csapatkészleteken felüli felhalmozására, melynek igénybevételé-
vel - engedély alapján - az ellátás önállósága nő. Ezek átvételéíe, aZ otl
visszahagyott anyagok felhasználására külön figyelmet kell fordítani.

- Az anyagi{echnikai biztosító alegységek csoportosításának kiala-
kításánál az ezted alegységeinek alkalmazásából kell kiindulni. A tc-ü-
letvédelmi ezred anyagi-technikai biztosító alegységeinek településűk és
működésük alkalmával messzemenóen ki kell használni azokat az e|ő-
nyöket, amelyek a viszonylag huzamosabb egyhelyben tartózkodásból és
az állandó jellegű építmények igénybevételi lehetőségeiből adódnak.

Követelmény a folyamatos ellátás, kiszolgálás érdekében az, hogy
az utalási rend figyelembevételével létr€hozzuk a szükséges eryedi vagy
összevont ellátóhelyeket. A területvédelmi ezred anyagi-technikai erői-
nek csoportosítása vonatkozásában behatároló tényezőként figyelembe
kell venni, hogy az alkalmazási körletben az anyagi-technikai biztosító
aleglségek, vezet ő szewek, az ezred, illetve a zászlóaljparancsnokságok-
kal együtt települnek. Ezekre az objektumokra alapozva történik a fel-
adatot végző alegységek kikülönített anyagi-technikai biztosítása.
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Az ezrcd egl része (a sugárhelyzet értékelő és tájékoztaíő század, az

őtzászlóaljak alegységeinek jelentős része) állandó jellegú objektumok-
ban, épületben végzi feladatát, ellátásuk ezen objektumok bázisán tör-
ténik, illetve ahol ez nem oldható meg, otl az őízászlóaljak el|átószaka-

szával biztosítják az elláíást2,3 e|látópontot telepítve (őrzendő obejktu-
mok sámának, létszám, távolság firyelembevételével).

Az ezred másik része (területvédelrni míszaki-, vegyivédelmi-, egész-

ségügyi század) különbözó feladatok (mentőosztag, deszant-terrorista-

aiveiiios és feiderítőcsoport megsemmisíté§ére létrehozott csoportosí_

tás) végrehajtása érdekében az objektumtól nagy távolságra,_ hosszabb

időtartámra (tribb napra) kerül alkalmazásra, Ezen csoportosítások biz-
tosítása érdei<ében anyagi eszközöket, valamint ellátó, javító, és egész_

ségüryi erőket kell kikülöníteni (létrehozni) az ezred anyagi-technikai
biitosító erőiből, figyelembe véve a visszamaradt állomány, technika biz-
tonságos ellátását, kiszolgáIását.

Az alegségek, kisebb erők önálló alkalmazá§a esetén az anyagi-

technikai bÜtositást utalással, kiegészítő készletek megalakításával illet-
ve az alapobjektumból történő kiszállítással kell megoldani.

Hadnrűveleti területen működő területvédelmi ezred esetében meg-

határozó szempont az, hogy az adott gépesített hadosztály (gl,hk,dd,)

anyagltechnikái biztosítási rendszerébe íöíténő beilleszthetőséq végíe-
trajthitó legyen, rnnek egyik feltétele a szervezeti feltételek biztosítása,

Isáeretes, irogy az ezrednél kettő - ezred és zászlóa|j szintű - ellátási
tagozat van szérv ezve. Az ezred szintű anyagi-technikai szakalegységek

nagysága, kapaci tása az őr zászkóaljak számától alapvetóen független, az

elúésirem számottevő. Zászlóaljszintú anyagi-technikai tagozat csak az

órzászlaóaljaknál van, amely alapvetően csak élelmezési ellátásra korlá-

tozódik. Az őrzászlóaljak anyagi-technikai biztosítást vezető szeívezet-
tel, beosztásokkal, javítóalegységekkel, raktárokkal, folyékony szállító-
térrel nem rendelkeznek. A tObbi végrehaj tó alegységhez anyagi-techni-

kai szakalegység - egészségigyi század, élelmezési ellátóraj kivételével -

nincs szervézve. Ezért hadműveleti terűleten ezen alegységeket meg kell
erősíteni szakállománnyal, anyagi készletekkel és szaktechnikai eszkö-

zökkel, hogy a gépesített lövész (harckocsi) dandárellátási rendszerében
képesek legyenek a különbözó ellátások, szolgáltatások igénybevételére,

fe{vére|ér;. S itt látom l<ritih,lsnak a területvédelmi ezred meglévő atryagi,
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technikni szervezetét, mert a íeni íeladatoknak nem kzpes az elvárás szint,
jén eleget tenni, a behatárolt anya§-technikai lehetőségei miatt.

A gépesített hadosztály elsó lépcsőjében települő (működő) terület-
védelmi alerységeket anyagi, egészségügyi ellátásra, gépjármú és fegy-
verzeti jaűtá§ra az adott gépesített lövész, harckocsi dandárokhoz cél-
szerú es szükséges utalni. Mindezt az indokolja, hogy a békében kialakí-
tott ellátási rendszer - a polgári ellátó, javító objektumok, központi rak-
tárak várható evakuálásával, áttelepülésével részben vag5r egészben a
hadosztály clső lépcsójének a mélységéig valószíirűleg megszűnik.

A területvédelmi ezredparancsnok jelentése alapján a gépesített
hadosztály anyagi-technikai helyettese intézkedik a gépesített lövész,
harckocsi dandár felé a kijelölt alegy§égek ellátá§ba vételére.

Anyagi biztosítás

A terúletvédelrni ezred anyagi biztosítását, a kijelölt központi bázi-
sokra, raktárakra, n9mzetgazúasági és helyi eróforrásokra, valamint a

laktanyai készleteke támaszkodva, ágazati rendszerben kell tervezni é§

szervezni.

Az ellátás alapját a szültségletek naglságrendje határozza meg.

A különbözó anyagok csapatkészletének nagyságát a mindenkor ér-
vényes harckészültségi és mozgósítási intézkedések határozzák meg

A fenntartandó készletszinteket az ezred tészére a Területvédelmi
és Tartalékerők Parancsnok szabályozza.Ezenbelilavárható feladatok,
a kialakult helyzet figyelembevételével, az ezred kitelepült alegységei ré-
sz.ére ezred szintű készleteket kell biztosítani, ami a kialakított ellátási
rendszer működésének akadályoztatása esetén is lehetővé teszí az aleg-
ség (részleg, csoport) re§zére a legfontosabb anyagokból (lőszer, üzem-
anyag, élelmezés) a 2-3 napig történő ellátást,

Az utánszállítást a fentiek firyelembe vételével úgy kell szervezni,
hogy a rendelkezésre álló készletek ne ve§zélyeztessék az előzőekben
megfogalmazott követelményt.
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Hadmúveleü területen működő tetületvédelrni alegységek részére a
fenntartandó készletszinteket és készletképzés határidejét a gépesített
hadosztály parancsnoka határozza meg. Ezen alegységeknél, tehát ezred
szintű anyagi készletekkel kell rendelkezni, melyet az átalárendeles idő-
pontjáig az alegységeknél létre kell hozni. A harc folyamán, a kialakult
helyzet firyelembevételével kerül meghatározásra a fenntartandó kész-
letek szintje. A felmerült szükségleteket a gl. (hk.) dandár ellátási rend-
szerében elégítik ki.

A területvédelmi ezred anyagfelhasználásának sajátosságai a had-
múveleti csapatoktól eltéró feladataiból, alkalmazásának körülményei
ből adódnak.

Az alkalmazás sokrétűsége eredményezi,hogy az ezred anya§élesé-
geinek foglására, felhasználasára az időszakosság eglben a rendszeresség,

illeíve a szárazíöldi csapatok (azonos anyagfajtára vetített) felhasználá-
sának nagyságrendjétől való jelentős e|térés a jellemző.

Az ezred anyagfelhasználása a különbözó anyagnemekből jelentő-
sen eltér, mígpéldául élelmiszert és üzemanyagot - naponta rend§zeresen
és nagyobb mennfségben fogyasztanak, addig más anyagokat - lőszer,
ruházat, javítóanyag - csak időszakonként és kevesebb mennyiségben
használnak fel. Ebból adódóan az előbbiekból tervezhetó rendszeres -

napi, heti, havi stb. ellátást lehet megvalósítani, míg az utóbbiakból csak
naryobb időszakokban, egymástól eltéró gyakorisággal lehet az ellátást
szewezrti, Az ezred folyamatos múködésének biztosítása, az ellátóforrá-
sok ryakori - kis mennyiségű - vételezésekkel való terhelése, az anyag-
szállítások megszakadása, a veszteségek pótlása, a vételezóhelyek indo-
kolatlan lekötése, nem utolsó sorban az anyagok decentralizált, az ag-

resszor csapásaitól jobban védett elhelyezése, szükségessé teszi a maxi-
mólis anyagi készletszint kialakítását és folyamatos kiatalósokkal történő

íenntartását. A sajátos körüIményeknek megfele|ően9 a felhavnálás 5-7
napos ciklusban kerül meghatározásra.

A felhasználási n otmát hadmúveleti területen kívül a Területvédebni
és Taftalékerők Parancsnoka, hadmúveleti területen a gépesttett hadosz-
táIy parancsnoka határozza meg. A felhasználási norma külónböző anya-
gokból a hadműveleti területen levő csapatoknál - elsósorban ór-, mű-
szaki és területvédelmi alegységeknél - nagyobb, mint a hadmúveleti te-

rúleten kívüli alegységeknél.
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Aharcanyagfelhasználás mátéke elsősorban auó! függ, hogl az ezred
hol működib hadműveleti területen vag azon Mvül van.

Az ezted anyagellátását alapvetően saját erókkel, eszközökkel kell
megszervezni, amit szükség szerint ki kell egészíteni polgári szervek szol-
gáltatásaival, a kitelepült aleg}.§égek biztonságos ellátása érdekében. A
felhasznált, illewe veszendőbe ment anyagi eszközök pótlásának alapve-
tő forrásai a központi raktárak, telepített raktárrészlegek, polgári válla-
latok, üzemek, kereskedelmi egysé geklesznek.Az ellátás alapvetó elemét
képezi a területi ellátás elve, azaz az ezted háborús működési helyéhez
(alkalmazási területéhez) kózelebb eső kózponti vagy területi raktár, in-
tézet és polgári vállalatok, erőforrások, szolgáltatások kerülnek kijelö-
lésre, Az ellátás eglszakauos, ógazati rcndszerben valósul meg. Az ezred
közvetlenül vételez a kijelólt ellátóbázistól. Közbeeső §zerv, tagozat
nincs. Vételezéseket romlandó élelmiszerekből általában 2-3 napon-
ként, a többi anyagból 4-6 naponként hajtják végre.

A hadműveleti területen tevékenykedő területvédelmi ezred ellátása
továbbrais a kidolgozott háborús utaltságirend szerint valósul meg mind-
addig, amíg az ezred feladatait itt hajtja végre. A gépesített hadosztály
elsőlépcsőjében települő területvédelmi alegységek anyagi ellátásra az
érintett gépesített lövész harckocsi dandárhoz kerülnek utalásra. Az
alegységek alapvetóen vételezik a kúlönbözó anyagi-technikai szükség-
leteket a dandár ellátó aleg5rségeitől, vag5l a megjelölt kirakó állomásról,
felmerült problémák esetén a dandár ellátó alegység kiszállít.

Az anyagi biztosítás sikere az ellátás és a szállítás összhangiát felté-
telezi, a kettő e§,üttesenjárul hozzá a feladatok sikeres végrehajtásához.
Az anyagvéte|ezé§t a kijelölt katonai és polgári ellátási forrásokból saját
szállítőeszköz igénybevételével kell megtervezni. A vételezés ryakorisá-
gát, rendjét a központi raktár, ralríárrészleg parancsnokával az elsó vé-
telezés alkalmával kell. egeztetni, figelembe véve:

- az ellátó objektum kapacitását, leterheltségét,

_ a területvédelmi ezred készletét, a várható napi felhaszrrálást, a
veszteséget, a minimáüs készletszintet, ami nem csókkenhet a csapat-
készlet 50 7o-a a|á.
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A kijelölt polgái fonósokból történő szállítrás gyakoriságáról, rendjé-

ról a polgári szerv vezetőlével írásban kell megállapodni. Az ellátrással

kapcsólaios sállításokat a hadtápfónök szervezi megbízá alapján. A ki_

telépüt alegnégeknél felmerülő anyagszükségleteket, az ezred ellátó-
szakasz sajái erő és eszköz felhasználásával, meghatározott ryakoriság-
gal, terítőjárattal szóllítja kj. Azőrzisz}óaljaknál létrehozott ellótócsopor-

á/< saját erő és eszköz igénybevételével szállítják ki az ellátá§i területü-

kön működó őnégek, a zugárfigyelő- ésjelá alegységekreszére azigény-

lés alapján a lőszert, élelmet, üzemanyagot és ruházati,anyagot. F;z7r'| az

ellátási módszerrel, a polgári szervek által ellátatlan alerységek is az el_

látás rendszerébe kapcsoihatók, szolgálati alárendeltségtől függetlenül,

Ígt eltótási tcónetel<re osztható fel a megv területe, meghatározva, hogl
Űlyik ellátócsoport (ezred, őrzásilőalj ellátószakasz) m elyk körzet ellá-

úsáérííelElős. Azellátá§i körzeten belül - amennyiben a sállít,ísi távolság

azt indoko§a - a zászlóalj eltátószakaszából több élelemezési ellátópont
is telepíthetŐ.

Az anyagszűkségletek vételezését naryban befolyásolja a szállítási
távolság, amáy a polgári életMl be nem szerezhetó anyagok vonatkozá-
sában Úszonyiag nary. A területi elhelyezkedéstól, úthálózattól, annak
romboltságáiól itiggóen, a raktárakból való vételezés a 10-15 órát is meg-

haladhaq;. Problénót okozhat száIlítús v onatkozás óban amil<or múszaki.

vegivédólmi és egészségügi anyag utónszóIlítála váIhat szül<ségessé, Ezt
a térüewedelmi ézred saját eróvel nem képes megoldani. Ebben az eset-

ben a feladatot megszabó parancsnoknak kell megszervezni a szükéges
mriszaki, vegyivédámi és egészségüryi anyagok helpzínre szállítását,

Technikai biztosítás

A technikai biztosítiá§t az ezred szervezetszerű javítóerői végzik a
központi tagozat és a polgári szervek kijelölt eói és eszközei_esetenként

beségítenei a feladaívégrehajtásába. A javítóalegség (szakasz) ereje,

illetvi a feladatok sokrétűsége általában nem teszi lehetővé §érült tech-

nikai gyűjtőhely telepítését.

Az ezred javítószakasza alapvetően kisjavttóst végez. A technikai esz-

közrik kózep- $ 1aryjavítását a kijelölt központi katonai és polgári javí-

tóbázisok, üzemek, vállalatok végzik.
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A területvédelmi ezred haditechnikai eszközeinek technikai kiszol-
gálását az alegségek kezelő állománya hajtja végre az alegységparancs-

nok irányításával. Az üzemeltetési normatartalékot növelő technikai ki-
szolgálásokat a javítószakasz, a magasabb szintű technikai kiszolgáláso-
kat á kozponti javító- és polgári szervek hajtják végre- A haditechnikai
eszkózoknél alápvetóen a gépjárművek termé§zetes elhasználódásából,

valamint a vegyivédelmi és híradó eszközök meghibásodásából adódója-
vítási igény lesz a jellemző.

A sérütés- meglibásoüs elsősorban a hadmúveleti terüIeten műk)dő
ezrednél lesz megltatározó. Akisjavítást általában az ezred javítószakasza

és a kezelóáloá árry végzi, kiemelt figyelmet fordítva a sugárfigyelő és

ielzőrendszer működése technikai feltételeinekbiztosításához szükséges

iríradó és vegyivédelmi technikai eszközök javítására.

A vontatásoklt a javtűszakasz úllotnónyóban Iévó vontatómj végzi,

A raj múködhet vontaócsoportként (3 db vontatóval) és eryes vontató-

kat küldhet ki a szükéges irányba meghatározott feladat végrehajtása

céljából, A vontatóraj misik fontos feladata az ezred eróivel és eszköze-

ivei nem javítható haditechnikai e§zközök kijelölt javítószervezethez tör-

ténó be;áilítása (vontatá§a) és átadása. A vontatásba be kell vonni a
gépjármúveket is, de szükség esetén - nagy távolság - a vasúti szállítást

kell igénybe venni.

Hadműveleti terüIeten különösen a hadosztály első lépcsóje terüle-

tén működő területvédelmi ezred és alegységeinek sérült, meghibásodott
gépjármű eszközei, a gépesített hadosztály javítási rendszerébe}erúlnek,
Á iéchnikai biztosítái megszewezéséért a hadosztrály haditechnikai fó-

nök lesz a felelós, aki a hadosztály első lépcsójében lévó terüleWédelmi
alegységeket utalhatja az érintett gépesített lövész (harckocsi) dandár-

hoz.

A gépesített hadosztály e]§ó lépcsóje mögött lévő ale9sééek tech-

nikai biztósításának megszervezése, végrehajtása az ezred haditechnikai
főnök felelóssége.

Egészségügyibiztosítás

Az egészségúryi bizto§ítá§ feladatai megtervezésének és végrehajtá-

sának alap;át a váiúató egészségügyi veszteség nagyságrendje, a rendel_

83



kezésre álló erő és eszkciz, továbbá az ezred saját kiürítő kapacitása ha-
tátozza meg.

_Az ezredsegélyh ely azezredparancsnoksággal települ, igénybe véve
a_települési hely objektumait (laktanya segélyhely), egészségügyi bizto-
sítási feladatok vé gzése cé|jábó|.

Az órzászlóaljak egészségügli szakállományát ösízevontan mint zász-
lóalj-segélyhelyet cékzerű alkalmazni A segélyhelyet a legnagyobb lél
számmal őrzött objektumban vagy közelében állandó jellegű épületben
célszerű telepíteni, igénybe véve a területen meglévő egeszieguyi objet-
tumok lehetóségeit. Az így létrehozott segélyhelyet célszerű megerősí_
teni 1-2 sebesültszállításra alkalmas gépjárművel és az ellátandó á o-
mány léíszámának megfelelő 30 napos egázségügyi készlettel. Ezen ob-
jektum körzetében (5-15 km-es távolság) települő alegpégek állományát
is elsó szakegély ellátására ide kell utalni, meghatáro rua ahozzájukuialt
alegységeket, azok települési helyeit és létszámát, a sérültek kiürítésének
rendjét, valamint azt, hogy aszakegélyután további ellátásra a sérülteket
hová kel| leadni (segélyhely, kórház).

Azon aleglségek részére, amelyek e rendszerbe nem kapcsolhatók be
egészségugi ellátásra, már a békeállapot időszakóban meg kell igenyelni
ezt a szolgáltatást és alkalmazás időszakóban a szolgáltatást elrendelő ha-
tározat alapján a sérülteket ön- és kölcsönös segély utdn a kijelölt polgai
egészségtigli intézménybe, vagt az utalási rendben meghatározott katonai,
polgái kórházba kell száIlítani első onlosi vagt szakorvosi eltótás végetl.

Hadműv eleti terüIeten tevékenykedő területvédelmi ezred egész-
ségügyi ellátá§át a gépesített hadtest (hadosztály) egészségtigyi szolgálat
főnöke szervezi. Agépesített hadosztály első lépcsőjében á tértiletvedel_
mi aleglségek segélyhelyeiról a sérülteket gépesített lövész (harckocsi)
dandár segélyhelyére ürítik ki, és ezután a gépesített hadosztály kiürítési
rendszerében kapják meg a szükéges egésaégügyi ellátást. A gépesített
hadosztály második lépcsőjében vagy amögött működő alegységék ese-
tében a hadműveleti területen kívüli etlátási-kiürítési rendnék Úegfele_
lően részesülnek az egészségügyí ellátá§ban, melyet az ezred egész-
ségügyi szolgálat főnöke szervez meg az utalási rendnek megfelelőén.

A várható egészségügti veszteséq nagsá7át, százalékos arányát, a sé-
rültáramlás mértékét, az agresszor által végrehajtott légí-földi csapások,
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terrorista-diverziós ós federítócsoportok aktivizálódása, a századok fel-
adatok függvényében történő alkalmazásahatározza meg. Fontos, meg-
határozó jelleggel bír a felsoroltak mellett még az, hogy a területvédelmi
ezred hadmúveleti területen - ott is a hadosztály elsó vagy második lép-
csőjében -, vagy a hadműveleti területen kívül működik. Sérültek ekkor
gócokban, tömegesen és egyidőben keletkezhetnek, amit a sérültek el-
látására szükséges kapacitás számbavételekor figyelembe kell venni. Tö-
meges sérülés esetén - sérültek időbeni gyors ellátása, kiürítése érdeké-
ben - kérni kell az elöljárótól az egészségügyi század igénybevételének
engedélyezését.

A területvédelmi ezred egészségügyí századát az adott rnegye (kör-
zet) fő katonai, polgári objektumait ért csapások egészségügyi következ-
ményeinek, tömegsérülési gócainak felszámolásában való részvételre al-
kalmazzák, általában mentóosztagban.

közlekedési biztosíás

A területvédelmi ezredek állományában közlekedési aleglség nincs
rendszeresíNe. Ebből egyértelműen következik, hogy közlekedési bizto-
sítási feladatokat nem hajt végre. Az áIlományába szervezett kommen-
dáns szakaszok azonban kivételes esetben bevonhatók és igénybe vehe-
tók esetenkénti közúti kommendáns feladatok végrehajtására,

Az ezted alegységei részt vesznek a megye területén átvezető, a nem-
Zetgazd^ság és katonai szempontból fontos rombolt közlekedési Úwona-
lak, gépkocsiutak és műtárgyak rógtönzött vagy ideiglenes helyreállítá-
sában, meVnek célja lehet a megye területén áthaladó hadműveleti ren-
deltetésű csapatok felvonulásának, menetének (előrevonulásának),
szétbontakozásának, az ezred saját alegységei mozgásának, valamint a

hadigazdaság szempontjából fontos üzemek és a polgári lakosság ellátá-
sához szükséges szállítási feladatok biztosítása,

Résztvehetnek még kerülőutak berendezésében és fenntartásában,
műiárgyak (hadiforgalorn kóvetelményeinek megfelelő) megerósítésé-
ben, továbbá oszloputak kitűzésében, építésében, fenntartásában. A
szállítási útvonalak rombolása esetél aműszaki század erői alkalmazásra
kerűlhetnek építési, technikai oltalmazási feladatok ellátására.
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Hadműveleti terüIeten a gépesíett hadosztály, gépesített lövész dan-
dár parancsnok elhatároziásának megfe|elően közúti biztosítási feladato_
kat hajtanakvégre a közúti kommendáns aleg5,,ségekkel es a polgári köz_
úti helyreátlító szewekkel együttműködve.

Vezetés

A területvédelmi ezred vezeűsa háboniban a Terüleuédelmi és Tar-
talékerők Parancsnolcsága végzL Hadműveleti területen az ezred a gépe-
sített hadtest, hadosztály közvetlen alárendeltségébe tartozik. Avédelmi
hadművelet - harc vezetése mellett irányítják a területvédelmi feladatok
végrehajtását is. A terúletvédelmi ezred alkalmazásának körülményeiből
adódó feladatok megszervezése és végrehajtása, rendkívül bonyolulttá
teszi azok yezetését és anyagi-technikai biztosítását. A terúletvédelmi
ezred háborús vezetési rendszerét és a főbb feladatokat a2. sz. ábra szem-
lélteti.

a.) Az anyagi-technikai bizto§tás vezetésében jelentkrző sajátossógok :

- Alapvető eltérésvan a hadműveleti csapatés a területvédelmi ezred
anyagi-technikai bizto§ítása között, mert amíg az elóbbieknél az anyagi-
technikai biztosítást a hadműveleti, harctevékenysé g céllálloz, méretei
hez és megvívásának módjához szervezik meg, az utóbbinál uryanezt idő-
szakhoz kötve (5-7 naponként) haláíozzákmegi

- Az anyagi-technikai bizto§ítá§t viszonylag nagyszámú alárendelt
alegység irányába kell kiterjeszteni, amelyek közbenső anyagi-technikai
törzsek nélkül a merye (körzet) egész területén, decentralizáltan, ery-
mástól eltérő feladatokat hajtanakvégre; vagyis olyan kiterjedt a háboós
működési területük, ami a hadműveleti rendeltetésú csapatoknál (dan-
dfu, ezred) egyáltalán nem szokványos;

- Eryidőben több fó é§ egyéb feladat végrehajtásának anyagi-tech-
nikai biztosítását vezetik;

- A tagolt e|helyezés és a híreszközök korlátozott szárna miatt veze-
tésükhöz véleskörúen felhasználásra kerül a MATÁV, a MÁv trirháto-
zata (honvédség, BM hírhálózat, stb.);
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- A szokásosnál lényegesen több szerwel, szervezettel (önkormány-
zatok, katonai, határóri, rendészeti szervek, polgári védelem, hadkiegé-
szítő parancsnokság, stb.) működik eryűtt;

- A terúletvédelmi ezred alkalmazási és annak anyagi-technikai biz-
tosítá§i tervét a békeállapot idószakában dolgozzák ki és azt a magasabb
harckószültség idószakában pontosítják, illetve kiegészítik a háborús
utaltság és őrzés-védelem szabályaival, a területvédelmi ezred tevékeny-
ségéből eredő sajátos, anyagi-technikai bizto§ítá§t befolyísolójellernzók-

b.) Az anya§technikai biztosítás vezetésére létrehozanló csoportok
ósszetétele, feladatai:

A területvédelmi ezred anyagi-technikni biztosításónak vezetése az ez,
red vezetésének szerves része, az ezred vezeíőinek azon tevékenysége,
ame|y az ezred harckészültsége fenntartására, alkalmazása anyagltech-
nikai biztosításának megszervezÁére és végrehajtására irányuL Áz anya,
gi-technikai vezetés uemélyi és okmónyrendszerét célszerű hadműveleti
csapatokhoz hasonlóan kialakítani, a vezetési, ellátási rendbe történó
zökkenőmentes beilleszkedés, együttmúködés megvalósítása érdeké-
ben, firyelembe véve a sajátosságokat.

Az anyagi-technikai biztosítás vezetésére külön vezetési pont nem
települ. Az anyagi-technikai szolgálatvezet&e az ezredvezetési pontról,
a parancsnok vezetési rendszerében valósul meg, az anyagi,technikai ve-

zetési csoport 6|tal, élén az anyagi-technikai főnökkel.

A vezetési csoportba dilannó jellegel kell kijelölni:

- Tervező csoportot;

- A haditechnikai főnók, valamint

- A hadtáptónök csoportját.

A teruező csoportba az anyagi-tecbnikai főnökég töraét és azegész-
ségügyi szotgálatfőnóköt célszerű beosztani. Feladatuk az anyagi-techni-
kai vezetés okmányainak kidolgozása, az anyagi-technikai főnök elhatá-
rozásáboz szükéges számvetések es javaslatok összeállítása, a törz§ön
betüli együttmúködés és tájékoztatás fenntartása.
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A haditechnikai és hadtópíőnök munkacsoportjába a nekik aláren-
delt szolgálatfőnökök, szolgálati ág vezetők tartoznak. Folyamatosan
együttműködnek, információt cserélnek egymással és a tervezócsoport-
tal,

Áz anya§lechnikai bbto§tds megtervezése, szervezése és végrehajtása
idószakában a vezetési csoport állományából az alábbi ideiglmes munka,
c sopottokat ke ll létre hozni :

- Operatív csoport;

- Mozgó vezetési pont;

- Ellenórző csoport;

- Összekötő tiszti c§oport.

Az anyagitechnikai biztosítás alapja az anyagi-technikai fónök elha-
tározása, Az alyagi-technikai fónök az egyszemélyi vezetés megvalósítá-
sa során a helyzet értékelése, a következtetések levonása és a döntések
kialakítása során támaszkodk törzsére és az alárendeltek kezdeménye-
zésére. A biztosítási tervet térképen és szóveges melléklet formájában
dolgozza ki. Új biztosítási tervet csak a biztosítási rendszer gyökeres vál-
tozása esetén kell készíteni, a kisebb ponto§ításokat folyamatosan át kel|
vezetni a biztosítási terveken.

Azanyagi-technikai biztosítás megszervezése során egúttmúködést
kell kialaátani, illetve a végrehajtás során fenn kell tartani (lásd réulete,
iben a 3.sz. óbra szerint):

- a védelmi kőzigazgalás megyei szerveivel, megyei, városi védelmi
bizottságokkal és az érintett önkormányzatokkal,

- az ellátási, utaltsági rendben lévó csapatokkal, a szomszédos terü-
letvédelmi ezredekkel a megyehatárnál települő alegységek ellátása ér-
dekében, a kitelepült alegységek részére ellátást, szolgáltatást nyújtó pol-
gári szervezetekkel,

- a területvédelmi ezred alegységeinek ellátásában részWevó más ka-
tonai szervezetek és az érintetí gépesített lövész, harckocsi dandár anya-
gitechnikai fónölségeivel,
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- a hadkiegészító parancsnolrsággal,

- polgári védelmi parancsnokággal, határőrséggel, rendőrséggel és
a tűzoltósággal.

Összegzésként megállapítható, hogl:

1.) A területvédelmi ezred anyagi-tecbnikai biztosításával szemben
támasztott követelmények kielégítése széleskörú, jól koordinált tevé-
kenységet követel meg az anyagi-technikai szervezetektól.

2.) Az ezred anyagi{echnikai szewezete nem képes átfogni az ellá-
tás, javítás, gyógyítás szükségleteit, ezért katonai á polgiári források be-
vonására, szolgáltatások igénybevételére jelentkezik igény. Ez viszont
háborús körülmények között magában hordozza a váratlansági, kocká-
zati tényezők megjelenését, végső soron az anyagitechnikai biztosítási
rendszer szakadását.

3.) Azellátás biztonsága, valamint azúj terülewédelmi ezredek (dan-
dárok rendszerbeállításából adódóan megnövekedett ellátási, javítási,
egészségüryi és vezetési feladatok, valamint a kelló mértékú mobilitás
megteremtése céljából olyan anyagi-technikai alerységek szervezése
szüIrséges, amelyekkel megbízható biztosítá§ teremthetó.
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A területvédelmi ezred szervezete
"változat"

Létszám: í.100 - 2.700 fó

I. sz óbra

z. ]ír,
_-_-_-_,I



A területvédelmi ezred helye a háborús vezetés rendszerében, a haderő
középtávú átalakításának íigyelembevételével

"váltoZat"

2. sz. tibra

9. ho,

l tv_e_ i

i hdm-iterülelen i

tv. e_

ter. kivúl

\ö

szf-i csapatok ATB
rend§zere TWE ATB rendszere

Feladatrendsze.:

, tv. e, megalakitása
- átalárendelés-utalá-

sirend
- felkészités
- ellátási kövelelmények
- ATB íendszer múködtetés
- együttmúködés



\o§ A területvédelmi ezred és az alkatmazási körzetében (megyében) működő

katonai, társfegyveres és polgári szeryek együttműködé§ének területei
j, sz ábra

céljá: á. ádcí tóa.l!éi . térúlaivédol€hb€n
részlv€vó l€ton.i, haláró.i2€ti, é!ónkormánF3ti
§zeNé&tevéi€nys!$nékó§su€nangolás.

- telepúlési he|yeik
örzésvédelme, katonai
biztositása, menlés, mentesités

ingatlanok, lechn, eszk-k,
ag, szolgált, rendjél.

- tartalékosok mozgo§itása.
technikai kie9észítés,

" honvédelmi munka

- tüzek oltása.
- mentés,
- túzrendészeii biztositás.

Tv. e."""ó/.,v
- anyagellátási,
_ kiszolgálási,
- javitási íeladatok,
- katasztrófa elleni véd.,
- vegyi és sugáífeld.,
- menlesités.

- íeldeííiés
- hatázárás,
- harc,az ellg. felderitö és
, bizt. eróivel.
- rendészeti feladatok.

cl. (hk.),ld. ,v. e.

- lalio\§íg kilelePíté§e,
- larda§á8i é§ §lolgált.

kiilel€Zeilség bizt,,
- objektuínok helyreál|ítása.
- lakos§íg éíle§ílése.
íiaszlá§a.

, l!, aeg-ek elhelyeué§e.
ellálí§a.

- hííadás megslene,/é§e.

felad.rtok
- taíl. kéP/,é§,
- ké§2lels2inl Iialakílás.
_ ulalási íend..
- ellátó l'orrd§(}k

e8yelleG\e.
_ kiirt8é§Z§é8üs),i é§

jínány\,édelnti

Polgári gazdálkodó
kózlekedési szervek

- lakosság, anyagi iavak
mentése,

- közlekedés szabályozása,
íenntartása,

- közl. uiak, objektumok
helyreállitása.

- fontos objektumok,
Gaktárak. ellálási foríások)
védelme,

- szállitmányok biztositása,
- közlekedés szabályozása,
- kózrend íenntadása.


