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A „HADTÁPBIZTOSITÁS" 1970. 2. számához önálló mellékletként 

kiadjuk az MN 5232 hadtáp törzse által összeállított jelen tanulmányt. 

A tanulmány egyrészt útmutatót ad a PSZH-val felszerelt kísérleti ki

k,~pzést folytató gl. zászlóaljak hadtáp vezető állományának, másrészt tá

jékoztatást ad valamennyi hadtáp tisztnek, tiszthelyettesnek a PSZH rend

szerbe állításával kapcsolatos hadtápbiztosítás sajátosságaiTó'l. 
A kiadott melléklet lényegében előt:anulmány, melyben a lefektetett 

elrek, gyakorlati módszerek a kísérleti kiképzés során, annak befejezése 

után múdosulhatnak. Ezért kérjük olvasóinkat, hogy hozzászólásukkal mi

nél többen adjanak segítséget a PSZH-val felszerelt gl. zászlóaljak hadtáp

biztcsításána.k eredményesebb megoldásához, illetve továbbfejlesztéséhez. 

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG 

Készült: 600 példányban. 

Egy példány: 30 lap. 

Nyomdai sfsz.: 573. 



BEVEZETÖ 

A PSZH-k rendszeTbeállítása nagyn~értékben megnöveli a gépkocsizó 
lövészcsapatok, különösképpen az alegységek tűzerejét, terep,iáró- és ma
nőverező képességét, a személyi állomány páncél- és sugárvédettségét. 
Emellett biztosítja az alegységek harctcvékcnységeinck mobil eszközökről 
történő végrehajtását, a tűzerő hatékonyabb kihasználását, valamint az 
eréík és eszközök irányonként történő alkalmazását is. A gl. alegységek a 
harckocsikkal és más fegyvernemi alegységekkel együttműködve képesek 
le.~znek feladataik eredményesebb végrehajtására. 

A gépkocsizó lövészalegységek PSZH-val történő felsze~"elése nagy
mértékben emeli a harckészültség és harcképesség színvonalát, ugyanak
kor megköveteli a minőségileg magasabb értékű hadtápbiztosítást. Az ed
diginél alaposabb, összehangoltabb és következetesebb munkát kell vé
gezni a hadtáp megszervezése során. Az újonnan jelentkez;ő tényezők je
lHúős rnértékben megnövelték a zászlóalj hadtáp tagozatának szerepét. 

A harci technika és fegyverzet számának, s az ellátási feladatok volu
menének növekedésével párhuzamosan :növekszik a ZPK és törzse, vala
mmt a hadtápalegységek parancsnokainak felelőssége, nő a beosztottakkal 
szemben szükséges követelménytámasztás. A hadtápbiztosítási feladatok 
új követelményeknek megfelelő végrehajtása szükségszerűen felveti a 
PSZH-val felszerelt gl. z. hadtápbiztosításának egységes elvek szerinti ki
dolgozását, majd a tapasztalatok alapj.án ezen elvek továbbÍejlesztését. 

A tanulmány kiadásának alapvető célja: 

- A megnövekedett követelmények és kon1plex jellegű, újszerű fel
adatok figyel-embev;éte1ével ismertetni a hadtápbiztosítás irányítását és 
végrehajtását végző szolgálati személyek kötelmeit, feladatait, hatás- és 
jogkörét. 

- A hadtápbiztosítás általános rendszere és a Csapa,thadtáp Utasítás 
elveinek továbbfejlesztése útján ismertetni a PSZH-val felszerelt gl. z. 
hadtápbiztosításának sajátosságait. 

- A kialakított központi elképzelések ismertetésével kellő elvi alapot 
adni a kísérleti kiképzés során a PSZH-val felszerelt gl. z. hadtápalegysé
gek működési rendszeréhez, a mozgókészletek lépcsőzéséhez, a folyamatos 
anyag-utánpótlás, lőszer és üzem2.nyag feltöltés, a sebesültgyűjtés, kiürí
tés és időben történő el'látás legcélszerűbb rendjének kialakításához. 
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I. FEJEZET 

A PSZH-VAL FELSZERELT GL. Z. HADTAPJANAK 
RENDELTETÉSE ÉS JELLEMZESE 

1. A PSZH-val felszerelt gl. z. hadtápbiztosítása 

A zászlóalj hadtáp a csapathadtáp része ~ a zászlóalj szervezetszerű 
állományába tartozó. ctnnak any.agi, technikai és egészségügyi biztosítására 
hivatott alegységekből és a náluk levő mozgó anyagi készletekből áll. 

A zászlóalj hadtáp a csapathadtáp - harcoló alegységekhez legköze
lebb elhelyezkedő - alsó tagozata. Mint legalsó ellátási tagozatnak, alap
vető feladata a zászlóalj alegységei hadtápbiztosításának közvetlen végre
hajtása. A zászlóalj hadtápban létrehozott anyagi készletek biztosítják 
ideiglenesen a zászlóalj anyagi önállóság'át. 

A zászlóalj szerepének jelent6s megnövekedése annak harciképessé
gébCl, a harckocsikkal VB.ló - s egymást kölcsönösen kiegészítő ~ együtt
rr,űködési készségből, a harctevékenységek határozott-ságából és nagy ma
nőverező jellegéből az egyidejűleg többirányú és több fajta: dinamiku
sabb és gyorsabb ütemű feladatmegoldási készs.égéből adódik. 

A gép- és harcjárművek, valamint ,a tűzfegyverek számának és :fajtá
jának, s azok fogyasztásának jelentős növekedéséből, a sebesültek, a sé
rülési gócokból való kihol'dásának újabb nehézségeiből adódóan bonyolul
tabbá, méreteit tekintve nehe,:;ebbé. feszítettcbbé válik a gl. alegységek 
hadtápbiztosításának gyakorlati megvalósítása. 

A hadtápbiz'tosítás egységes rendszere, komplex feladatai és az újon
nan jelentkező tényezők jelentős mértékben megnövelik a zászlóalj had
tái=:tagozat jelentőségét. Ezek szükségszerűen vetik fel a zászlóalj hadtáp 
önálló szerepét, a vele szemben támasztott követelmények 1neghatározását, 
a hadtápbiztosítás - 1ehet6 legteljesebb - végrehajtását biztosító mód
szerek és rendszabályok, valamint megvalósításuk feltételeinek kialakí
tását. 
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2. A gépkocsizó lövészzászlóalj hadtápjának szervezete 

A gl. z. hadtáp a zászlóalj tagozatban végzendő feladatoknak megfe
lelően ellátó, szállító, javító és e,gész:ségügyi alegységekből áll. A kísérleti 
gl. z. had tápjának a „B" válfozat szerinti szervezete: 

6 

' 

I
·-- Z. ello. szpk. -1 

(ZPK HTPHJ __ I 

, ZPK 1 
----:·---

'-----· 
r ;PK TZ-C;;NH 1 

--··1---
,- ------

,-- ZSH -i ~Ho. sz_. _I ·-1 Gk. jav. és karb. rnj. 
' 

_.,..Személyi állománya: 

1 fő eü. tts. PK 
1 fő eü. tts. 
1 fő eü. honv. 
1 fő honv. gk. vez. 
1 fő ts. rád. távb. 

->-Techn. állománya: 

1 db 2 t tj. seb. 
száll. gk., 

1 db 0,5 t pólk. 
1 db R-105/D rád. 

+ 
Lőszer ellátó raj 
Személyi állománya: 

1 fő tts. rajpk. 
(fe. techn.) 

1 fő honv. fe. szer 
2 fő honv. lősz. ello. 

->-Személyi állománya: 

1 Iő ts. rád. távb. 
5 fő honv. gk. vez. 
1 fő ts. gk:. vez. 

(üza. ello.) 

-:.--Techn. állománya: 
2 db 2 t lj. tgk. 
4 db 3 t tj. tgk. 
3 db 52 M. mko. 
1 db vízsz. uf. 
1 db üza. sz. uf. 
1 db R-105/D rád. 

1 

Üza. és egvyéb ag. ello. raj 
Személyi állománya: 

1 fő tts. rajpk. 
1 fő ts. ra. kez. 
1 fő ts. üza. ello. 

1 --- ----- -

' i---+ Személyi állománya: 

i 

1 fő tts. rajpk. (f. szer.) 
l .í:ö honv. gk. szer. 
1 fö ts. rád. műsz. 
1 fő ts. rád. távb. 
1 fű honv. gk. vez. (lak.) 
1 fö honv. gk. vez. (szer.) 

1-+Techn. állOínánya: 
1 db 3. t tj. karb. tgk. 
1 db 5 t tj. \'O. 

1 db R-105/D rád. 
1 db R-105 

1 

y 

Éim. ellát6 raj 

Személyi álloniánya: 

1 fő ts. rajpk. 
(főszakács) 

6 fő honv. szakács 



A kísérleti gl. z. hadtáp,iának az „A" változat szerinti „M" szervezete 

~~---

Z. ello. szpk. 
(ZPK HTPH) 

--1 -

ZPK 
(TECHNH) 

! 
1 

--1 ZSH 1 

1-szemé!yi állománya: 

1 fő eü. tts. PK 

-- 1 Ello. sz. 

-+Személyi állománya: 

1 fő ts. rád. távb. 
5 fő honv. gk. vez. 
1 fő ts. gk. vez. 

_

1 

_]ck. jav. és karb. raj.J 
-+Személyi állománya: 

1 fő tts. rajpk. (f. szer.) 
1 fő honv. gk. szer. 1 fő eü. tts. 

1 fő eü. honv. 
1 fő ts. rád. távb. 

1 

(üza. ell:i.) 
1 fő ts. rád. műsz. 
1 fő ts. rád. távb. 
1 fő honv. gk. vez. (lak.) 
1 Iő honv. gk. vez. (szer.) 

;-+Technikai állománya.: 

1 db 2 t tj. seb. sz. gk. 
1 db 0,5 t pótk. 

!

·+Technikai állománya: 

6 db 3 t !j. tgk. 
3 db 52 M. mko. 

!___,,...Technikai állománya: 

1 db 3 t tj. karb. tgk. 
1 db 5 t tj. vo. 

1 db R-105/D rád. 

1-Kiürítő raj 

·->-Személyi 
állománya: 

1 fő ts. rajpk. 
7 fő eü. honv. 

Technikai 
állománya: 

1 db 3 t tj. tgk. 

1 db vízszáll. uf. 
1 db üza. sz. uf. 

1 db R-105/D rád. 
1 db R-105 

1 db R-105/D rád. 

l 
LőszeYellátó raj 

Személyi 
állománya: 

1 fő tts. rajpk. 
(le. techn.) 

1 fő honv. fe. szer. 
2 fő honv. lősz. 

ello. 

üza és e~yéb ag. 
ello. raj 

Személyi 
állománya: 

1 fő tts. rajpk. 
1 fő ts. ra. kez. 
1 fő ts. üza. ello. 

Élm. eÚátó raj 

Személyi 
áHománya: 

1 fő ts. rajpk. 
(főszakács) 

6 fő honv. szakács 

A gl. z. hadtápjának összegezett harcértékét a 2. sz. melléklet tartal
mazza. 

3. A gépkocsizó lövészzászlóalj hadtáp jellemzése, rendeltetése és 
feladatai 

A kísérleti gl. z. hadtáp személyi állománya a jelenleg érvényben levő 
állománytáblához viszonyítva az „A" szervezés szerint 17 fővel, a „B" 
szervezés szerint pedig 5 fővel megnövekedett. 

A gl z. hadtáp szervezetszerű lőszer, üzemanyag és élm. rnozgókész
lettd, raktárakkal rendelkezik 1 mely rnennyiségét és lépcsőzését az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 
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A gl. z. hadtápjának a névleges szilárd szállítótere „A" szervezés sze
rint 12 t-ról 18-ra, ,,B" szervezés szerint 12 t-ról 16 t-ra növekedett. 

A gl. z. ellátó szakaszparancsnok (ZPK HTPH) a ZSH PK és gk. ja
vító raj pm·ancsnok:a rendelkezik 1-1 db R-105/D típusú rádiókészülék
kel, mellyel a vezetés az eddiginél operatívabban megvalósítható. 

Az eUátó szakasz rendeltetése a zászlóalj alegységeít kellő időben és a 
ZPK által meghatározott mérvben ellátni lőszerrel, üzen~- és egyéb anyag
gal. A PSZH-val felszerelt gépkocsizó lövész alegységek 1nozgó anyagi 
készleteinek kiszabata alapvetően - az MNVKF 0066i1966. sz. Utasításá
ban foglaltak alapján - a harcjárművek sajátosságait figye 1lembe véve 
kerül n~egállapításra. Ezen sajátosságok egyrészt a harcjáTmű rendelteté
séből (csapatszállító és tűztámogató), másrészt belső terének méreteiből 
fakadnak. E sajátosságok hatással vannak a zászlóalj egy javadalmazásá
nak súlya alakulására, a mozgó nyagi készletek lépcsőzé:sére, málházásá
nak módjáTa. Az ellátó szakasz szilárd szállítóterének 90°/o-bain való ki
használásával képes .az ,,A" szervezés szerint 16,2 t, a „B" szervezés sze
rint 14,4 t szilárd anyag és 1,25 m3 üza., valamint 1 n13 víz szállitására, 
illetve tárolására, 3 db 52 M. mko. és 2 db utánfutó vontatására, 450 fő 
egytál melegélelemmel és vízzel ""aló ellátására. 

A 16szerellátó rajnál új és terjedelmes feladatként jelentkezik a gép
puska lőszer hevedcrezése. 

A gépkocsi javító és karbantartó raj rendeltetése a gl. z .. harc- és gép
járművei karbantartásának irányítása, technikai ellenőrzése, menet- és 
harctevékenység során elakadt technikának fedezékbe, illetve az egység, 
vontatási útjaira való vontatás,a, menetben 20-30 perces, harctevékenység 
során 30-60 perces kisjavítások: végrehajtása. Képes naponta 1-2 kis
javítás végrehajtására. 

Gépkocsizó lövészzászlóalj segélyhely rendeltetése a harc megszerve
zésekor járóbeteg ellátás, a gl. z. harctevékenysége során a sebesültek 
PSZH-ból való kiemelésének, kihordásának, összegyűjtésének irányítása 
és végrehajtása, valamint dső szaksegély nyújtása. Képes rövid megállá
sok közben óránként 12-24 fő részére első szaksegély nyújtására, va1a
mint egyidejűleg 6 fekvő és 4 ülő, összesen 10 fő sebesült, beteg hátraszál
lítására. Az „A" szervezés szerint a kiürítő rajból 3 "Sebesültvivőpár órán
ként képes 12-18 fő súlyos sebesült sérülési gócból való kihordására. 

A kísérleti kiképzés során ,a zászlóalj hadtáp célszerű szervezete ki
alakitásánál, tökéletesítésénél azt kell alapul venni, hogy jelentősen 1::1.eg
növekedett ,a gépkocsizó lövészzászlóal.i harci lehetősége. A zászlóalj had
táp - az ismertetett szállító gépjárműveivel - nem képes állandóan kö
vetni a harcoló alegységeket, s az utakon mozgó zászlóalj hadtáp ellátó 
tevékenysége (pl. lőszer, üza. feltöltés) csak meghatározott terepszakaszo
kon érvényesülhet. Megnehezül a PSZH-ban és a harckocsik, valamint a 
harcjárművek harcvonala között keletkező sebesültek időben történő 

egészségügyi ellátá·sa, összegyűjtése. A zászlóalj ellátó szakaszba szervezett 
6 db szállító gépjárműből 5 db-nak vontatmánya van (3 db mko., 1 db 
vízszállító- és 1 db üza. száll. utánfutó). Ez a körülmény a hadtáp moz
gékonyságát csökkenti, és a harctevékenység alatti utánszállításra csak 
egy vontatmánynélküli szállítógépjármű áll rendelkezésre. 
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Az eddigi fe111érések és tapasztalatok azt mutatják, hogy a hadtáp
biztosítás ·komplex feladatai végrehajtásának szervezését és vezetését c.s·ak 
általános képzettségű hadtáptiszt (ZPK HTPE) képes eredményesen meg
oldani. 

Ezeknek a már most felismert feszültségeknek a feloldása érdekében 
már a kísérleti kiképz{;s id6szakában célszerű: 

- teljes értékű tagozattá fejleszteni a zászlóalj hadtápot s biztosítani, 
hogy a z. hadtáp raktári készletébc;n az ellátanció z-ra v2..lamennyi alap
vető anyagot - így a RPG-7, SZPG-9 és av. Jé\szert is - szállítson. A 
Út~:zló.alj hadtáp ezekből az anyagokból 111ozgókészlcttel most nem rcndel
kezók; 

-- a zászlóalj harctevékenysége idejére bevonni a zászlóalj hadtáphoz 
(vagy eredetileg a zászlóalj hadtáphoz szervezni) a század szolgálatvezető 
gépjárművét, mivel nem képes követni a század harcrendjét. A zászlóalj 
hadtáp az anyagok sz.állításához igy rendelkezne 6 + 3 = 9 db szállító 
gépjárművel. A zászlóalj harctevékenysége folyamatos 1őszere11átásához 
így 4 db von.tatmányné1küli gép,iármű felsz:abadíiható. A 9 db gépjármű
vel a zászlóalj ellátó szpk. (ZPK HTPH) képes a lő.szert 2-3 db vontat
mány nélküli gépjárműre málházni, s azokkal szükség esetén a harcjár
művek részére utánszállítást végrehajtani; 

- a lcszerel1átó rajba tartalék rakaszokat biztosítani, mivel a PSZH
ban a géppuska lőszer rakaszolása, ha a raj a harcjárművekben tartóz
kodik csak szükségszerűen oldható meg. Alapelvként kell elfogadni, hogy 
ha a lőszer 50°/o-a elfogyott, utánpótlást kell es:1.közölni a PSZH részére. 
Ennek gyakorlati megvalósítása feltételezi, hogy a 16szcrel1átó -raj rendel
kezzék 0,4-0,5 ja. géppuska lőszerrakass:,_,;a1. A tűztámogató PSZH gpu-k 
lószcrutánpó'clása rakaszcserés módszerrel kellő időben végrehajtható. 

A kísérleti kiképzést folytató csapatoknak az is feladata lesz, hogy a 
z3.szlóalj harct€vékenységcinek hadtápbiztosításá1·a minden tekintetben 
képes és a1k:a]mas hadtáp:::zervezetet alakítson ki. Term·ész.etes, hogy az 
erre vonatkozó optimáHs javaslatok megtételéhez a fentiekhez hasonló 
összefüggések feltárása. a gyakorlatok, foglalkozások elemzése, a követ
keztetések és tapasztalatok összegezése :::zűkségcs. 

4. A kísérleti gl. z. PK, valamint a hadtápalegy~ég parancsnokok 
felelőssége és köteln1ei a hadtápbiztosítás n1egsze:rvczésében és 
,,égrehajtásában 

él) A zászlóatjparancsnok 

Felelős: 

- a zászlóalj hadtáp harc- és mozgósí.tási kész.ségéért, a zászlóalj 
hadtáp személyi állományának harci és politikai kiképzéséért, neveléséért, 
k2tonai fegyelméért, erkölcsi, politikai állapo'~áért; 

- a zászlóalj fegyverzetének, harci-, technikai és szállító eszközeinek 
n1egfelelő állapotáért; 

az alárendelt a1egys.égek had.táp biztosításáért; 

- a zászlóalj hadtáp irányításáért. 
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Kötelességei: 

- irányítsa a zászlóalj egész hadtáp személyi állományának harci- és 
politikai kiképzését, valamint nevelését; 

- i1smerje a zászlóalj alegységeinél és a hadtápszerveknél levő fegy
verzetet, lőszert, harci- és gépjármű, valamint egyéb technikai eszközöket 
és anyagot, szervezze meg ezek szabályos használatát, tárolását, kiszolgá
lását, kezelését; 

- gondoskodjon arról, hogy a mozgó anyagi készletek mindig az 
-elöljáró által meghatározott szinten legyenek felt5ltve; 

- állandóan gondoskodjon arról, hogy az alegységek idejében és tel-
jes kiszabatban legyenek ellátva lőszerrel, üzemanyaggal, élelmiszerrel, 
vé-ciőeszközökkel, egyéb anyagokkal, valamint a sebesültek időbeni se
gélyben részesítéséről és segélyhelyre juttatásáról; 

- gonduskodjon a személyi állomány, a harci- és egyéb technikai 
eszközök, az anyagok tömegpusztító fegyverek elleni védelméről, vala
mint az őrzés és védelem rendszabályainak betartásáról. 

il harc megszervezése során határozza meg: 

- a hadtápalegységek elhelyezését, és mozgásának, áttelepülés.ének 
rendjét; 

- az után- és hátra.szállítási, előrevonást cs,apatutakat; 

a mozgó anyagi készletek lépcsőzését és végrehajtásának határ-
idejét; 

az alegységek lőszerrel, valamint egyéb anyaggal történő ellátása 
rendjét; 

- a technikai biztosítás alapvető rendszabályait; 

- a sebesültek PSZH-ból történő kiemelésének, ÖS'szegyűjtésének, 
PSZH-ból első szaksegélybe való részesítésének alapvető rendszabályait; 

- a z. hadtáp megerősítésére szükség szerint kijelölt erőket és. esz
közöket. 

Fentieken túlmenően a kísérleti kiképzés során kiemelt feladatként 
kezelje: a zászlóalj mozgó anyagi készletei célszerű lépcsőzésének, az al
egységek részére a folyamatos any;ag utánszállítás, a lőszer és üzemanyag 
feltöltés, a meleg élelemmel való ellátás, a sebesülteknek, az alegységek
töl és ,a tömegsérülési gócokból való kihordása és összegyűjtése, a sebesült
,ellátás, vaLamint kiürítés célszerű rendjének, továbbá az ennek legjobban 
megfelelő hadtáp szervezet és vezetési módszer kialakítását. 

b) A zászlóalj ellátó szakaszparancsnok (ZPK, HTPH) 

A zászlóalj ellátó szakaszparancsnok {ZPK HTPH) közvetlenül a 
zászlócJ,i parancsnoknak van alárendelve. A szakasz egész személyi állo
mányának szolgáhti elöljárója. A zászlóalj hadtápbiz.tosításának szerve
zője. 

Felelős: a sz,akas:?: harokészültségéért, a személyi állOinány harci- és 
poiitikai kikc.:,PÚ'séért, neveléséért, katonai fegyelméért és erkölcsi, poli
tikai állapotáért; a szakasz fegyverzetének1 technikai eszközeinek és moz
gó anyagi készleteinek állapotáért, szakszerű ttn~olásáért, meghatározott 
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szinten tartásáért és megőrzéséért; a zászlóalj hadtáp megszervezéséért, 
valamint a zászlóalj alegységeinek idejében és teljes mértékben történő 
anyagi és egészségügyi biz:tosításáért. 

Kötelességei: 

- állandóan és folyamatosan ismerje a harchelyzetet és a zászlóalj 
hr"dtáp helyzetét, s erről tájékoztassa beosztottait, valamint a hadtáphely
zetben beállntt változásokról idejében tegyen jelentést a zászlóalj parancs
nolmak (z. TÖF-ének) és az egység PK HTPH-ének. 

A zászlóaljparancsnok parancsa és az egység PK HTPH intézkedése 
alapján: 

- szervezze 1neg a hadtápalegységek elhelyezését, folyamatos előre
vonását és elhelyezését, továbbá a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni 
védelmét, őrzését és védelmét; 

- szervezze meg a zászlóalj részére kiszállított anyagok átvételét, az 
alegységek felé történő utánszállítását; a l6szerrel1 üzemanyaggal való fel
töltést, a személyi állomány napi háromszori étkezését és anyagjárandó
sági cikkekkel, védőeszközökkel, s vízzel történő ellátását; fürdetését és 
fehérnemű cseréjét; a felesleges és javításra váró anyagok hátraszállítá
sát; 

- szervezze meg a zászlóalj törzs és a teljes személyi állomány pi
hentetéséhez szükséges. anyagok biztos.ítását és kereskedelmi cikkekkel 
való ellátását; 

- szervezze meg a személyi állomány egészségügyi ellátását, hajtassa 
végre a higiéniai €s járványvédelmi rendszabályokat, a sebesültek harc
mezőről, sérülési gócokból történő kihordás.át, PSZH-ból történő kiemelé
sét, összegyűjtését, elsősegélyben, első szakseg,élyben részesítését, a sebe
sültek és betegek hátraszállításhoz való előkészítését; 

- irányítsa és ellenőrizze a zászlóalj ellátó szakasz személyi állomá
nyának te,vékenységét. a technikai eszközök szakszerű kezelését, karban
tartását, javítását, a raktárak belső munkáj,át és biztosítsa a hadtáp ál
landó készenlétét a soron következő feladatok megkezdésére, valamint a 
személyi állománnyal, a szállító- és anyagi es2iközökkel történő m.anővere
zés végrehajtására. 

Fentieken túlmenően a kísérleti kiképzés során fordítson megkülön
böztetett figyelmet a z. hadtáp szervezeti felépítésének, mozgú anyagi 
készleteinek, szállító- és hadtáp technikai eszközeinek, s az újonnan rend
szeresített ruházati és egyéb anyagoknak a rendszeres tanulmányozására; 
s kiemelt feladatként kezelje a zászlóalj hadt.ápbiztosításának (a hadtáp 
megszervezés, lőszer és üza. .feltöltés, meleg élelemmel való ellátás, az 
egészségügyi biztosítás) legcélszerűbb rendjének kialakítását, valamint a 
kiképzés legmegfcle-]őbb formáinak, s az oldatás legc&lszerübb módszerei
nek kialakítását, megvalósítását. 

e) A zászlóaljseg·élyhely-parancsnol.: 

A kísérleti zászlóaljsegé1yhe1.y-parancsnok az ellátó szakaszparancs
noknak (ZPK HTPH-ének), szakmai irányítás terén az egy:::;ég egészség
ügyi szclgábt vezetőjének van alárendelve. A zászlóaljsegélyhely szemé-
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lyi állományának szolgálati e:Wljárója. A zászlóalj egészségügyi biztosi
tás2, végrehajtásának szervezője és vezetője. 

Felel.ős: a zászlóalj segélyhely szern.élyi állománya harci és politikai 
kikt.i;,zéséért, neveléséért, katonai fegyelméért. erkölcsi-, politikai állapo
táért; a zászlóalj szern,dyi állományának egészségügyi kiképzé.séért, a 
zászlóalj alegységeiinél a gyógyító-megelőző, a közegészségügyi, a gyógyí
tó-kiürítő, valamint járványvédelmi rendszabályok végrehajtásáért és az 
alegységek egészségügyi anyaggal való ellátásáért; a segélyhely eszközei
nek és anyagainak állapotáért, szakszerű használatáért, kezelés2fat, meg
óvásáért, a zászlóalj egészségügyi biztosításának végrehajtásáért. 

Kötelességei: 

- állandóan és folyamatosan ismerje a zászlóalj harc, hadtáp és 
egészségügyi helyzetét (az alegységektől kiürítésre váró sebe.sültek és be
tegek ·számát), a harcászati, vegyi-, sugár- és biológiai (járványügyi) hely
zetet, s az egészségügyi helyzetben beállt változásokról idejében tegyen 
jelentést a zászlóalj ellátó szakaszparancsnokának (ZPK HTPH-ének) és 
az egység egészségügyi szolgálat vezetőjének, valamint a szükséges mór
tékben tájékoztassa beosztottait; 

- oktassa a zászlóalj személyi állományát a ·sebesülteknek és bete
geknek a PSZH-ban, továbbá az abból való kiemelés utáni ön- és kölcsö
nös segélynyújtáshoz szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekre, vala
mint a :fertőző betegségek megelőzésére; 

- a zász1óa1jparancsnok parancsa és az egység egészségügyi szolgálat 
vezető intézkedése alapján hajtassa végre a zászlóalj egészségügyi bizto
sítását; 

- szervezze meg és vezesse a zászlóalj sze1nélyi állományának járó
beceg ellátását, a .sebesültek fclkutatá·sát, PSZH-ból történő kiemelését, az 
ale-gysé.g,ektől és tömegsérülési gócokból való löhordá:sát, össz2gyűjtését, 

valamint a meghatáro:;:::ott előrevonási úton köves.se a harco1ó alegységeket 
és a rövidmegállások közben nyújtson elsősegélyt és első szakscgélyt a 
scbesültgyűjtő helyen levő sebesültc};;:: részére; 

- vezesse a sebesültek és betegek előkészítését a hátraszállításhoz; 

- szervezze meg a sebesültgyű,itő helyeken levő sebesültek, s az 
cg&,<;zsógügyi alegységek tömegpusztító fegyverek elleni védelmét, örzés
védclmét; 

- szervezze meg az áthatoló sugárzást szenvedet: betegek egészség
üg~·i megfigyelését; 

- szervezze meg a zászlóalj személyi állományának a higiéne·s és jár
ványvédelmi rendszabályok betartását; 

- gondoskodjon. a zászlóalj személyi állománya egészségének meg
óvásáról, ellenőrizze a ·személyi álln:mány étkeztetését, vízellátását, iür
detését és fehérnemű cseréjét; 

- biztosítsa időben a zászlóaljsegélyhely, a személyi állomány, a 
század egészségügyi tisztesek részére szükséges egészségügyi anyagot: 

- ügyeljen a gyógyszerek, az egészségügyi felszerelés szakszerű hasz
nálatára, tárolására és megóvására; 
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~ irányítsa és vezesse a zászlóaljsegélyhely, a kiürítő raj, a megerő
sítő sebesült gyűjtők és a század egész,ségügyi tisztesek tevékenységét, va
lamint biztosítsa azok állandó készenlétét az ellenség tömegpusztító fegy
verekkel mért csapásai egészségügyi következményeinek felszámolására. 

Fentieken túlmenően a kísérleti kiképzés időszakán az ellátó szakasz
parancsnok utasításai alapján elemezze .a z. egészségügyi szolgálat szer
vezeti felépítésének feszültségeit, anyagi- és technikai eszközeinek alkal
mazhatóságát, a kiürítés módjait, s legyen kész elemző munkája összege
zett tapasztalatainak jelentésére. 
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II. FEJEZET 

PSZH-VAL FELSZERELT GL. Z. HADTÁPBIZTOSITASANAK 
SAJATOSSAGAI 

1. A gépkocsizó lövészzászlóalj harctevékenységének hadtáphiz
tosítása az elöljáró részéről 

A PSZH-k rendszerbeállítása alapvetően nem_ változtatja n~eg harcá
szati szabályzatainkban lefektetett elveket. Ennek megfelelően a csapatok, 
alegységek hadtápbiztositásának általános rendszere sem változik, csupán 
a csapatok, gL a.legységek harctevékenységének változásához kell tovább
fajleszteni a hadtápbiztosítás rendjét. 

Az ezred hadtáp, mint a zászlóalj elöljáró ellátási tagozata f.c]clős a 
kötelékében harctevékenységet végrehajtó zászlóaljak és ezred közvetlen 
alegységek hadtápbiztosításáért. A gl. ezred hadtáp állománya - .a ko
rábbi szervezéshez viszonyítva - várhatóan 2 fő tts-sel, 4 fő ts-sel és 20 
fő hcnvéddel, 1 db omkp-al, 18 db 3 t tj. tgk-val, 2 eb pc. seb. száll. gép
járművel és 1 db 52 l\tí. mko-val fog növekedni, illetve C"sökken a 2 db 2 t 
tj. gépjárművel. A szervezési v&ltozásokból adódóan az ezredhadtáp név
leges szállítót.ere szilárd anyagban 65 t-val, a folyékony anyagban pedig 
8000 l-rel nő meg. A gl. ezred hadtáp tervezett szervezetét a 3. sz. mellék
let tartalmazza. 

A korszerű harc sikeres ·megvívásának egyik kiemelt és döntő felté
tele az ezred alegységeinek mindenoldalú és íolyamatos hadtápbiztosítása. 
Az ezredparancsnok a harctcvékenységre vonatkozó elhatározásában ha
tározza meg a hadtáp megszervezésének alapvető rendszabályait és a harc 
anyagi, technik~i, egészségügyi biztosításának alapvető feladatait. A pa
rancsnoki munka ezen módszerét követik a zászlóaljparancsnokok is. 

A parancsnok hadtáphelye-Uese a hadtápbiztositás.ra vonatkozó elha
tározé.sában alakítja ki a legoptilnálisabb hadtápbizlosítási rendszert. In
tézJ.;:edéseivel és reális hadtápbiztos:ítási tervével biztosítja a feladatok ma
radéktalan végrehajtását. 

A zászlóaljak és közvetlen alegységek anyagi biztosítása az egység 
rú,;:éről. 

A zászló.aljak é1s a közvetlenek anyagellátásának alapvető forrásai az 
ezredraktárak, esetenként a maga:sabbegység raktári készletei. Az elöljáró 
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intézkedése ·szerint az anyagi biztosítás kisegítő forrásokból is történhet. 
Pl.: határmenti bázisok, laktanyák .és a polgári vállalatok k€szleteiből, va
lan1int helyszíni beszerzésből, újra ha~ználhatóvá tett anyagokból és esz
közökből. 

A megalakítandó készletek nagysága függ: 

- az zászlóaljak helyétől, szerepétől, további alkalmazásától, felada-
tától és azt befolyásoló körülményektől; 

- az ezredhadtápban meglevő készletek nagyságától; 
- az ezreden belül kialakított anyagellátás rendjétől. 

Az alegységeket a harctevékenység elökészí.tő időszakáb2.n az elöljáró 
tagozatnak kell az elrendelt mozgó-, valamint kiegészítő ké::::zletek szint
jére J'e1tö1teni. (Az ezred az 1. sz. n1ellékletben meghatározott mozgó anyagi 
készlettel rendelkezik.) Figyelembe kell venni azon alapelvet, hogy az al
egységek telje.s mozgókészlettel lépjenek harcba. Nagyobb készletek lét
rehczása szükséges az önálló irányban c]őrevctett osztagkl'nt, légideszant
ként tevékenykedő és a -főfeladatot végrehajtó zászléa1.~nó.l. 

A harctevékenység előkészítő időszakában az elöljáró a zászlóaljak le
hdCSégeh figyelembe véve bevonja .a z8.szkalj hadtápokat a szállítási fel
adatok végrehajtásába. A g1. zászlóalj hadtáp tagozata av. és SZPG-9 
(pct.) lőszer 1nozgékészlettel Gem rendelkezik, ezért gyakori lesz az, hogy 
a.z ezre::l. szállító gépjárr.aűvei a zászlóalj av. üteg és a pct. sz. tüzelőállá
:cáí.g, illetve anyagát.adó pontokra fognak lőszert kiszállítani. 

Az ezred parancsnoka (PK HTPH) meghatározza a zászlóaljak részére 
a lőszer- és üzemanyag fogyasztási normát, s a feladat vég.rehajtása után 
képzendő készletek nagyságát, s ezzel összhangban hajtja végre az után
szállítást és vesz részt az alegységek anyaggal történő feltöltésében. 

A zászlóaljak és az ezred közvetlenek részére lőszerutánpótlást az ez
redhadtáp naponta többször és folyamatosan: üzemanyagból, élelemből és 
egyéb s.nyagból a feltöltést rendszerint a nap végén eszközölheti. Az első 
lépcső zászlóalj.ak és az azokat megerősítő, támogató ezred közvetlen al
egységek részére az ezred szá1lít ki, míg a második lépcső zászlóaljak és 
ezred közvetlenek rendszerint maguk vételeznek az ezredraktárakból. 

A zászlóaljak és közvetlen alegységek egészségügyi biztosítása 
az elöljáró részéről 

A PSZH-val felszerelt gépkocsizó lövészzászlúa1jnál a személyi állo
mány védettségénél fogva az egészségügyi veszteség kevesebb lesz, mert 
a I'~arcjárműben 'levő személyi állomány egészségügyi vesztesége szoros 
ÖS'.szefüggésben van a várható PSZH technikai vesztes.éggel. Enn·ek bizo
nyilásául vizsgáljuk 1neg a következő példát. A támadás első napján az 
ei.sű lépcsőben tevékenyke:iő zászlóa1jakn2.l 20°,:;1-os PSZH veszteséggel szá
molva, s azt 100°/o-nak véve, a veszteség fajtánkénti megosztása lehet: 
40°,-o kisj2..ví.tás, 20-20°/o közép- és nagy)avítás és 20!J/o meg:ncm térülő 
veszteség. Egészségügyi veszteséget a közép- és nagyjavítás szerint szá-
1nolunk. Ez a veszteség mintegy 40°/o-mJ. A zászlóalj 31 db. PSZH-jában a 
szervezetszerű összes ál1omány 264 fő. Ezt a létszámot alapul véve az „A" 
szervezet szerint 224 fő, a „B" szervezel szerint pedig 91 fő tevékenykedik 
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a harcjárművön kívül. Ezen állományra hagyományos és vegyi fegyverek
től 11-200/o-os egészségügyi veszteséggel számolva az „A" ,szervezet sze
rint 25-45 fő, ,,B" szervezet szerint pedig 10-18 fő sebesült várható. 
Ezert sz,ámvetés .alB.Jpján az. ,,A" szervezet szerinti zászlóaljnál összesen 46-
66 fő, a „B" szervezet szer:int pedig 31-39 fő az egészségügyi veszteség. 

Ha a zászlóalj teljes állománya PSZH-ból kiszállva folytatja az egész 
napi harct,evékenységet, az egészségügyi veszteség az „A" változat szerint 
54-98 főre, a „B' 1 szervezet szerint pedig 39-71 főre nő. Következtetés
ként megállapítható, hogy a PSZH-val felszerelt gépkocsizó lövészzászló
al:jnál a hagyományos ·szervezethez viszonyítva az „A" szervezet szerint 
18-48°/0-kal, a „B" szervezet szerint pedig 26-82°/u-kal csökkenhet az 
egészségügyi veszteség. 

Az ezred egészségügyi biztosítását az egészségügyi szolgálat vezetője 
szervezi meg. Az cz:red egészségügyi szolgálat vezetője számvetésci alap
ján javaslatot tesz· az EPK HTPH-nek a ZSH-ek konkrét feladataira: a s2-
bcsülteknek a századok harcrendje mögötti összegyűjtésére, a zászlóaljse
gély helyre történő kiszállítására, az első és a szaksegély nyújtásra, s a 
sebesültek hátraszállítására vonatkozó intézkedés kiadására. 

Az czredsegélyhely erőiből célszerű az első lépcső zászlóaljakat meg
erődteni 1-1 db páncélozott sebesültszállító gépjárművel, 2-3 sebesült
vivő párral, akik a század sebesültgyűjtő pontokról a ZSH-ekre leadják 
a sebesülteket; előrevetett osztagként, légideszantként vagy különleges 
osztagként harctevékenységet folytató gl. zászlóaljat orvossal és sebesült
szállító eszközzel. Emellett - szükség esetén - a zászlóaljsegélyhelyek 
kiürítő rajánál levő 1-1 db 3 t tj. tgk-t célszerű bevonni a sebesültek 
czrcdsegélyhelyre történő hátraszállításába. 

2. A hadtápbiztosítás sajátosságai a páncélozott szállító ha1-cjár
művel felszerelt gépkocsizó lövészzászlóalj menetében 

a) Menet Yégrchajtiisá.nak sajátosságai 

Az ezred fő erőjeként menetelő, PSZH-val felsZierelt gépkoesizó b
vészzászlóalj me-netoszlophossza 3,5 km-ről az „A" szervezésűnél 4,5-6 
km-re, a „B" szc-rvezésűnél pedig 4,6 km-re növekedik. A gépkocsizó lö
vészzászlóalj menetrendjének egy változatát az 5. sz. melléklet mutatja. 
A gépkocsizó lövészzászlóalj (-eszázad) menet'.Jszlopának átlagos sebessége 
közúton végrehajtott menetnél elérheti éjszaka óránként a 30-40 km-t, 
nappal pedig a 40-50 km-t. 

A PSZH lehetővé teszi a mcnetbiztosító alegységek gyorsabb mozgá
sát, a biztosított alegységektől való nagyobb távolságot, a terepkutató ol
dalvéd harcjármű alkalmazását, az előrevonási irányon belüli utakon. s 
azok között történő manőverezést, a menetvonalak rriegbízha:tóbb felicd
téset, a terepkutató harcjárművek gyakoribb váltását, a pihenők számá
nak csökkentését, s a napi mcnetteljesíimény növelését. Megbízhatóbb 
összekCttetés van biztosítva az alegységek és. a főerők között, valarn.int 
kcch-ező feltételeket bizh.sít a rombolt útszakaszok megkerülósérc. Állan
dóan készen áll a1Ta, hogy rövid 7.dőn be1ül. harc"'.:e·'Jékcnys2get tudj:m 
kezdeni. 
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b) A hadtápbiztosítás sajátosságai. 

A menet jellemzői és az újonnan jelentkező tényezői tovább nehezí
tik a gépkocsizó lövész..zászlóalj mcnetközbeni ellátásának, anyagi után
töltésének lehetőségét, nehezítik a menet hadtápbiztosításának gyakorlati 
megvalósítását. Mindezek az ezred és zászlóalj hadtáptörzsektől alapos, ap
rólékos, összehangolt tervező. szervező, irányító tevékenységet, a hadtáp
alegy.::,égek személyi állományától pedig sok leleményességet, a konkrét 
helyzetekben önálló megoldá.sokat, új módszereket k5vetelnek, főleg az 
üzemanyag és élelem. ellátásban, valamint a sebesültek összegyűjtésében, 
segélyben részesitésében és a meghibásodott technika javítása területén. 

i\ zászlóaljp8.rancsnok menetintézkedése alapján a zászlóalj ellátó 
szpk. (ZPK HTPH)-nak alaposan fel kell kószíteni a hadtáp személyi állo-
111ár,yt a menet alatti tevékenységre és magatartásra. Fel kell készíteni a 
haC:(tápicchnikai és anyagi eszközöket a vár.hat6 igénybevételre. A 1nenet 
megkezdése előtt be kell gyakc.iroltat.1J.i a hadtáp t:Jmegpusztító fegyverek 
elleni vér1clménck és közvetlen biztosításának rendszabályait. Kbz.en kell 
lenni napalm 6s egyéb gyújtó eszközök okozta tüzek gym·s oltására, a 
hac]táp kC:zvetlen biztosítására, az ellen.1,éges diverziós csoport:=ik támadá
sa!.n& k elhá:.:ítására. A komplex feladatok eredménye::; teljesítése érdekében 
.szükséges a biztosító alegységgel szoros együttm.űködés 1negszervezése és 
fenntartása. 

A gépkocsizó lövészzászlóalj hadtápjának a menetet olyan követel
m2~\Y szerint kell végrehajtania, hogy biztosí.tani tudja az a2-egys2gek me
net alatti rövid megállások idejfin történő ellátását. A zászlóalj mene'c
re:i.ci.!fben a hadtápalegységeket célszerű úgy meneteltetni, hogy a század. 
szolgálatvezető gépjárműve a század kerekes gépjárművei mög5tt, a zász
lóalj hadtápalegységei és az ezredtől megerő-sítésül kapott üza. töltő gép
ján11ü a zászlóalj menet.oszlopa végén haladjon, készenlétben a rövidmeg
ú.Uások id.:Sszakában az cllátá-;i icladataik megoL:lására. 

Biztosítani kell e. n1enetközben jelentkező sebesültek segélyben val0 
részc.:iítését, azok leadását, a töí11egpusz.tító fegyv,erekk8l mért csapások 
egé:ozségügyi következményeinek felszámolás.át. 

3iztosítani kell a hadtápalcgységck megóvását, működőképcs::;éginek 
fcnntart:t:sűt. 

Fenn kell tartani a had1ápalegységek folyamc:tos vezet2:::::it. 

i':.. z~"..szlóalj hadtáp kiemelt foh::::lata a zászJ.6G1j harc-· és gépj:ir::nűvci
nek Ü>~E-manya<:::,rral való felt5lt2se. E k~T:l.és gyakodah me;pldásával rész
ktu:cbOcn a 12.. :..ez. n1.clléklci bcn -foglc.Jkozu:r.k. 

A. L.á'.-;zlóalj alegységeinei( élel:::rnmel való cEátása megva~ósítására: a 
me;1.ei megkezdése elfr~t r:..1cJeg2telt kell .k'.szoJgál.tatni. A menet idcj~Tc 
i1idL'::}~lclm2r és italt, teát kávét, kakaól stb. az indulás. előtt. kell kiosztani. 
A \i AK-b1 való bc·érkez0st követően ismét 1:-:elegélelmet kell kiszolgál
ta~ni a zászlóalj lrnnyhá1'Gl, me1yet a ~~zázad szolgáb.tvczctők vételeznek 
fol 2s '.".l:;:;;::tanak ki a sz0mr~lyi eLWr,n r:: 007.ére. In:::l.u.l·_\::; elt)tt a kulac,:;Jktól 
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kezdve az összes rendelkezésre álló víztárolé edényzetet meg kell tölteni 
vizzel. Utántölté2ről a VÁK-ban, az ezred által n1eghat~!ruzctt helyről kell 
vételez-éssel gondo~kodni. 

Egészségiigyi biztosítás 

A menet során keletkezett seb2sülteket az ezredparancsnok (PK 
H'l'PH) intézkedése s:.::erint kell a zászlóaljnál eiső szaksegélyben. Tészesí
te:ni, összegyűjteni és ESH-re, vagy kCzvetlenül a menetvonalon meghatá
rozott po]gári kórházakba a zászlóalj seb. száll. és egyéb gépjárművével 
leadni (hátrahagyni). 

Tömeges sérülés (ellenséges tömegpusztító eszközök alkalmazása) ese
tén az ESH általában mint sebcsültgyűjtő pont települ, s a ZSH is részt
ve~,z a csapás egészségügyi következményeinek felszámolásában. 

Hadtápvezetés 

A zászlóalj hadtápvezetését a zászlóaljparancsnok az ello. szpk.-on 
(ZPK. HTPH) keresztül valósítja meg, a n1enet kezdete előtt menetintéz
kedéssel, a menet folyamán rádió út,ián és szóban adott (összekötővel to
vábbított) rövid intézkedésekkel. 

3. A hadtápbiztosítás sajátosságai és rendje támadásban 

a) A páncélozott száll.Hó harcjárművek kihatása a gépkocsizó lövészzász
lóalj tám'adó harctevékenységére 

A harcjárm.űvek az eddigi szállító gépjárművektől eltérően a terep
től függően a harckocsik rn.ögött vagy között, a tüzelés szempontjából leg
optimálisabb (200 m) távolságban - a támadó csoportosítás második vagy 
első harcvonalát képezve, szornsan a harckocsi és a tüzér alegységekkel 
együttműködve - képesek harcolni. 

Nagyfokú mozgékonyságuk lehetővé teszi a manőverezést az ellenség 
harcrendjében, az atomcsapások által nyitott réseken, megelőzve az ellen
séget annak lezárásában még a szennyeződés aktív szakaszában. 

A PSZH lehetőséget biztosít arra is, hogy a pa!rancsnok erőket és esz
közöket vonjon gyorsan össz;e a csapás végrehajtásának idejérre az erőfö
lény biztosítása céljából. Biztosítható az ellenség kisebb erejű ellenlökései
nek az erők és eszközök egy részével helyből vagy rövidrnegállásból veze
tett tűzzel történő elhárítása, s egyidejűleg az erők és eszközök másik ré
szével a szárnyakra végrehajtandó csapások; az üldözés rövid idő alatti 
bevezetése; a víziakadályoknak a Támadási ütem megtörése nélküli le
küzdése; a soron következő feladathoz kedvező terepszakasz birtokbavé
tele. 

A FSZH magasabb támadási ütemet biztosít. Ez lehetővé teszi az al
cg:rségek Icladatai..11ak mélyebb terepszakaszon való m.eghatározását, amely 
egyrészt a közelebbi feladat 1nélységénck növelésével vagy a zászlóalj ré
szére közbeeső feladat meghatározásával valésitható meg. 

A harcrend szélességi kiterjedése a. gépkocsizó lüvészzászlóaljnál 2,0-
2;5 km, a gl. századnál 0,8-1 km, atomfegyver alkalmazása nélkül a gl. 
z.-nál 1,2; a gl. századnál 0,6 km. lehet. Az ilyen kiterjedéssel biztosítható, 
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a gl. z. harcrendjének lépcsCz-ése. az arcvonalQeli erőkkel, valamint a mély
ségi feladatig elhelyezkedő ellenséggel szembeni erőfölény. 

A gépkocsizó lövészzá·szlóalj harcrendje létrehozható az alegységek 
vegyes szétbontakozásával is. A harcrend egy része az ellenség aktivitásá
tól függően szétbontakozva, a másik 1·észe harc előtti alakzatban vagy 
oszlopban kezdi meg a támadó tevékenységét. Lehetséges az is, hogy az 
ak::gységck egyjk része 8. PSZH-n, a másik része pedig gyalog lép harcba 
az ellenség védelmének áttörésekor. Az utóbbi esetben a PSZH helyből -
e~etenként mczgás közben -, történő támogatása mellett törté:::1ik a harc
baLépés, a PSZH-k lépcsőzetesen zárkóznak fel a gyalog támadó lövészek
hez. A fő ellenállási vonal áttörésénél a harcjárműveken levő z., szd. -
hk.--kal együttműködve - egy része az ellenség leggyengébb pontját -
a támpontok közötti réseket - menetből tüzelve a támpontok szárnyaira, 
másik része arcból, rövidmegállásból és helyből tüze1ve hajtja végre a 
rohamot. 

Az ellenség védelmének mélységében az ellenálló támpontok megsem
misítését rendszerint harcjárművekről - esetenként arról leszállva - kell 
végrehajtani. A harcjárművek - kihasználva a szárnyakat, hézagokat -
gyorsan az ellenség hátába kerülhetnek, s lendületes rohammal semmisít
hetik meg az ellenálló támpontot. Nagy szerepe lesz már a szd. viszonyla
tában is az erőkkel - PSZH-kal - a szakasz.okkal végrehajtott, gyors 
manőven:knek, a támadási irány megváltoztatása nélkül. 

A z. T. harcbavetése rendszerint a harcjárművekből kiszállás nélkül 
vfgrehajtható. Ez a körülmény nagymértékben növeli a támadás ütemét, 
lehetővé teszi, hogy a harcbavetett szd. gyors előretörésével megakadá
lyozza az ellenség tartalékainak szervezett cl1en1cvékenységét és a táma
dás továbbfolytatása szempontjából fontns terepszakaszok gyors bfrtokba
véi.elét. 

A sugárszennyezett terepszakaszok leküzdése a harcjárművel - a 
személyi állomány egyéni védőeszközeinek felvétele m·ellett történhet. Az 
atomrobbanás körzeteit csak szükség esetén kell megkerülni, pl. ha a te
repen történő rombolások a mozgást nem teszik lehetővé; v;agy ahol a su
gárzási szint különösen magas. 

Az üldözést viszonylag rövid idő alatt be lehet vezetni és gyors 
ütemben lehet folytatni úgy, hogy az üldöző alegység a leggyorsabban ki
jusson a megfele1ő terepszakaszra. 

A századparancsnok 300-500 m-re, a zászlóaljparancsnok 500-1000 
m-re a harcrend mögüi, rendszerint harcjárműből vezeti a harcot. 

Következtetésként megállapítható, hogy a zászlóalj előrevonása, de 
különösképpen a támadó harc megvívása sorún vázolt; újonnan jelentkező 
tényezők, sajátosságok befolyásolják a hadtáp biztosítást: 

- a zászlóalj századoszlopokra való szétbontakozási terepszakaszától 
az ellenség megrohamozásáig·, az alegységek egyre fokozódó sebességet, 
ütemet vesznek fel. Ez megnehezíti, illetve rossz utak, vagy nehéz terep 
esetén lehetetlenné teszi, hogy a hadtápalegységek kövessék a harcoló 
alegységeket. Az időben történő egészségügyi biztosítás viszont a harcoló 
alegységek állandó követését tételezi fal. 
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A hadtápale,gységek megóvása az ellenség atomcsapásaitól első.sorban 
az ellátandó alegységekre való szoros felzárkózásával érhető el. Az ellen
ség által létesített akadályrendszeren, aknamezőkön, nyitott átjárókon 
való vi,szonylag védett áthaladás is szükséges,Sé tesz.( hogy a zászlóalj had
táp kövesse a harcoló alegységeket, illetve a zászlóalj T-ot. Ezért olyan 
lehetőségeket, feltételeket kell teremteni és kiegészítő rendszabályokat fo
ganatosítani, amelyek biztosítják a zászlóalj harcbavetésének, a századok 
ro!lamának időszakában keletkezett sebesültek időben. történő ellátását, 
valamint azt. hogy a harcoló alegységeket a zászlóalj hadtápalegységei a 
lőszerutánpótlás végrehajtása céljából képesek legyenek követni a fővédő
öv. de főként annak áttörése után; 

- az ellenség fővédőövének áttörése után a g,épkocslzó 1övészz8.szló
alj túmJJ.dó harctevékenységére, feladata megJldása során igen n,1gy ma
nőverezés lesz a j21JcmzS; felde1·ítő járőrök alkalmazása, a támpe;nt'.Jk át
karolásc', megkerülése, szennyezett terepszakaszok nagy sebess6ggel való 
leküzdése, az ellenség ellenlökéseinek elhárítása, majd üldözése és azok 
biztc,s:ító erőinek megscrnmisíté.::;e, ura1gó p;miok, átjárók, hidak: gy:)r::, 
birtnkbavéielc. A vá~'hato igen dinamik1.J.s lefolyású harcban nc5vckszlk a 
löszcr és üzemanyag fogyc.sztás, gyakoribb a lőszerutánpótlás. A zászlóalj 
viJ,·ható harctevékenységi területének lényeges megnöveked2.se megnehe
zíti a sebesültek felkutatását, ö.ss:c:egyű.l tését. A zászlóalj támadó harca 
hadtápbiztositásának követelmények szerinti megvalósítása új módszerek, 
rendszabályok alkalmazását, foganatosítását teszi szükségessé. 

b) A gépkocsizó lövészzászlóalj menetből indított támadó harctevékenysé.
gének ha.tltápbizfosíi.ása 

A hadtáp megszervezése 

A zá:szlóal,i hadtápalegyst:gek felkészítése: 

L\z ezrc~i PK HTPH és a zászlóaljparancsnok intézkedései alapján a 
zárzlóalj ellátó szakaszparancsnok (ZPl-{ HTPH) egyik a1apvető feladuta 
a h:wc megszervezésének időszakába::-i a zászlóalj tadtápbiztosítás felté
tcícincfr. megtererntése. 

A V AK-ba való beérkezés után haladéktalanul meg kell kezde:ii a 
hctcháp személyi állományélnal;;:, technikai -eszközeinek a .fe!készítésé.t a kü
szöbön. álló tevékenység során végzendő feladatokra. Fontos a zászlóalj 
p8.rr,nc~nok elgcndolá3ának. s. a harc. mindenolda1ú bizt;:;sítására vonat
kozó intézkedés-ének alapos n1.cgértÉse é-s megérte-Lé-se a hadtáp szcm2lyi 
~illc.m1nnya1, a h0dtápbiztosíti.:: lehct.tségeinck számbavétele, a végrehaj
t[,, h:·hetségcs P.1ódsz2reinek, fogásaü1ak b2gyakornHatása :..:,tb. Összesst,g(,_ 
°::Y:E a hadtáp sz2m:ilyi á11ományt képessé kell tenni a zászlóalj előL::·,.rof1á

s::'i;:,1. éc; túmadó haxcba:1 .ielentksz0 Leladc.tok c1·ecln1\~nycs végnJ:ujtás.ira, a 
n.::ndelkezb;re 8.116 anyagi, techDikai eszköLök maximális kihasználás3ra. 
F'clyc1.1-:1s.Losr:.12. meg kell szabni - rövid intéz.kedésC'kkel az ellátó rajpa
r2.ncsnokon ker2sztJJ ~- a beosztottak konkrét felc'..datait. s számon kel1 
lL~i·cl\ ,:~zok ,,,:,,,cf,,,ib.:oát. i\ k'..)~ép- és nagyjavítást: igénylő harcitechnika 
li:vé::;,:'.rnton:iiból meg keli crősiteni a hadh:í.palcgysé51,eket. A szállító gép
járműveke·C 1T1oz~ást növelő, VJ;itatást bi~tosító eszközJkkel kell ellci~ni. 
A lősz2r-::. egyéb anyagokat elő keil készíteni a gyors átaJáshoz. 

20 



A zászlófflj hadiápalegységelc eLheiyezt:se 
és eiőre·vonása támadó harcban 

VáTa!-wzási köTletben 

A zászlóalj hadtápot a zá~zlóalj elhdyez2si körlc:: köz~ppontjában, a 
zászlóalj törzstől és századoktól 1-1,5 km-re cél-::z2rű elhelyezni. A gép
járműveket 25 m-re helyezzük el egymástól. A hadtápalegységc:k között a 
20D-300 m távközt tartassuk be. Ha valarnel;;.r századnál ~1a:rc-, vagy gép
jármű. kisjavítása válik szükségessé. úgy azt a műhelygépkccsi igénybe
v2telével a javító ra.l a helyszínen javítsa meg. A ZSH a szüks2ges járó
l:::-;:,tegcllátást felmálházott helyzetből végzi. I--La valamely alegységet légi
c.c:apás vagy atomcsapás éri, mind a segélyhely, mind pedig a javítómű
hely a zászlóaljparancsnok intézKedés2 szerint települ és részt vesz a kö
vetkezmények felszámolásában. 

Az előrc1._;oriás és a harcbalé.pés időszakában 

A Csapathadtáp Utasítás 233. pcmtja rögzíti_ hogy ,,A zászlóalj had
tápaJ.cgységck általában a zászlóaljuk harcrendje mögött települjenek át, 
míg az élelmiszert szállító gépjárművek a mozgókonyhákkal n~cnetelhet
nek a:-: ezred:hadtáp els5 lépc:söjében is. Az ez~'edhadtáp első lépcsője rend
szerint az ESH-bő1 és a javítóműhelyb51 áll, ha abba lőszert és üzemanya
g,Jt szállító gépjárművek nincsenek beosztva. Az ESH és az ezred javító
műhely a sebesült gócokba, sebesültgyüj tő pontukra, illetve az ös;,;zegyűj
tótt sérült technika területére települnek le." Amennyiben a harctevé
kenységi terület erdős-hegyes, ez a zászlóalj irányonkénti harctevék2ny
ségét te~zi szüks0gessé. A sikeres harctevékenység fel1ételezi az időben és 
tcl,ics mérvbe:1 történő hadtápbiztosftást. Ez viszont n1.'2gosz:tá,.3 né1kü1i, 
sr:t megerősített zász1óa1,lhadtáp lét:i:ch::.,zását követeli meg. Helyes az 
anyagi eszközök mélységben történő decentralizálása, a tömegpusztító 
fegyverek elleni védelem megszervezése, valamint a ké,sz1etek k3zelítése 
az cllátandókhoz. A váz-2,ltakból adódóan a zászlóalj hadtáp csoportosítá
sát, előrevonását az alábbiak szeTiní célszerii végrehajtani: 

A ZSH-t az első lépcső alegységei mögött, a többi hadtápalcgységct 
pc:::Ug a zászlóalj menetosz1cpán2k végén b-:ll előrevnnni. 

A zászlóalj harcba vetésének időszakában a ZSH helyezkedjen el a zász
lóaljr::-ara:1csnok vezetüi ocntja n1ögötti területen. Ez cs::ctbcn a páncélo
zott sebesüHszállitó járművekkel a zászlóalj kiürít5 raja a szcizadok sebe
sülijeinek összegyűjté::;ét rövid idő alatt meg tudja kezde~ü. 

A zászlóalj hadtáp - a segélyhely kivételével ~· a zászlóalj t,artalidza 
mögött helyezked.ien cl ,és kövesse azt a harc ".Során. Iv:Ienetközben szükség 
szerint ugrásszerűen rövid megállásokkal végezze ellátó tev2kcnységéL 

Következtetésként levonható, hogy a zászlóalj hadtáp csoportosítását, 
múködési formáit a zászlóalj előrevonásával, illetve támadó harc.tevé
kenységével összhangban az ellátandók oltalma alatt ke11 1é1rehcz:1i. A kí
sérleti kiképzési időszak egyik fontos feiadata, hogy a zászlóalj hadtáp
biztcsítás megszervezésének legcé.bzcrűbb változatait kialakítsa. 

A zászlóalj-hadtáp csoportosításának és előrevonásának egyik elvi vál
tozatát a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
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Után- és hátraszáWtási utak kijelölése 

A zászlóaljparancsnok és az ellátó szak.aszpaY-an;:snok (ZFK HTPH) 
fordi~son az eddiginél fokozottabb figyelmet: a hadtápalegységek clőre
vonásához, a támadás alatti manővereihez, a sebesültek ö.s.szegyüjtés2hez, 
a lőszer és üza. utánszállításhoz szükséges út időben tcirténő felderítésére, 
kijelölésére és biztosított igénybevétel~re. 

A hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelme, őrzése és védelme 

Az ellenség tűzeszközeivel könnyen sebezheti és mükcidésképtelenné 
teheti a zászlóalj hadtápot. A támadó harc során fennáll a veszélye an
nak, hogy ellenséges diverziós csoportok várat~an bandatámadással sem
misíthetik mc-g. Ez.éTt a zászlóaljparancsnok és. az ellátó sza~aszparancs
nok (ZPK HTPH) fordítson megkülönböztetett figyelmet a hadtáp tömeg
pusztító fegyverek elleni védelmére, őrzés-védelmére. A ZPK és operatív 
törzse az előrevonáiS és a harc vezetése során közvetlenül és a felderítő 
járőrök útján informálódik az utak ron1boltságá.ról, felgyújtott körletek 
állapotáról, a hadtáp manőverére megszabott út vegyi-, sugár helyzetéről. 
A zászló.alj operatív törzse (Z TÖF) a szükséges mérvben és időben érte
sítse az ellátó szakaszparancsnokot, aki a nem szervezetszerű vegyi-, su
gár felderítővel pontosít:ja az információkat és haladéktalanul alkalmazza 
a szükséges rendszabályokat. A támadó harc során 3. zászlóalj hadtáp az 
ellenség tüzér·ségi hatótávolságán belül tevékenykedik. Ezért a zászlóalj
parancsnokkal (TÖF-ével) előre ponbsított elhelyezési körletbe ugrássze
rűen, gyorsan és szervezetten, 50-100 rn-es távközökkel, az álcázási fe
gyelem maradéktalan betartása mellett a zászlóalj hadtápot felzárkóztat
ja. Az elhelyezési körletben a gépjárműveket - a terep természetes és 
mesterséges mélyedések, fedezékek maximális felhasználásával - rejteni 
és fedni kell. 

A harcjárművek lőszerutánpótlását a harc során fedezék mögött kell 
végrehajtani, ahonnan a harcjárművek egyenként v-ételezzenek. A zászló
al,i hadtáp a V ÁK-ban, rendszerint ellátást végez. Ezért műszaki munkák 
végzésére kevés ,lehetősége van. Ebből adódóan különös jelentőségg:el bk 
a terep, a technikai és egyéni védőeszköz.ök szakszerű kihasználása. Ennek 
érdekében a felkészülés során be kell gyakoroltatni a védőeszközök gyors 
és szabályos felvételét, s az abban végzett munkát. A teljes zászlóalj sze
mélyi állományát el kell látni sugárvédettséget nyújtó antidótumokkal 
(IXEKUR tablettával), eszközökkel és mentesítést biztosító anyagi eszkö
zökkel. Ha a zászlóalj hadtápjának nincs lehetősége a szennyezett terep
szakaszok megkerülésére, az áthaladást a zászlóaljparancsnok utasítása 
szerint az egyéni védőeszközök felvétele, a gépjármű ablakainak felhú
zása, az anyagok· ponyvázásának ellenőrzése után lehet megkezdeni. Az 
útpor felverési lehetőségeinek figyelembevételével a lehető legnagyobb 
sebességgel kell végrehajtani a menetet. Az egyéni és csoportos mé,rőcsz
közökkel a zászlóalj ellátó szakaszparancsnoka, és a ZSH PK a rendszere
sen ellenőrizzék az anyag-, a technika és a terep sugárszintjét. Tartsák 
nyilván a sze111élyi állomány által elszenvedett sugáradagot. Tartassák be 
a já1·ványvédelcm rendszabályai( különös tekintettel a víz vételezésre. A 
zászlóalj hadtáp aktívan vegyen részt a zászlóalj alegys2geit ért abm-, 
vegyi-c~.apás következményeinek gyors felszárnolásában. 



A zászlóalj hadtáp őrzésének és védclm6nck hatékcmy mcgv2..lósítása 
étdekében a lehető legteljesebben ki kell használni a ha!'coló alegységek 
által nyújtott védelmet. Az elhelyc;;:ési körletben lehetőleg a középpontban 
történő elhelyezkedéssel kell biztosítani a hadtáp k5rkör6s fo~ú!s-védel
mét1 mely egyben lerövidíti az alegységek részére a zászlóalj hadtáptól 
történő .a.nyagszállítások idejét is. Az előrevonás és a támadó harc során 
.a ZSH-nek az első lépcső, az ellátó szakasznak pedig a zászlóalj tartalék 
erőinek és eszközeinek oltalmát kell maximálisan kihasználni. Ezen túl 
nünden helyzetben a zászlóalj hadtápalcgység parancsnokok önállóan is 
meg kell szervezzék a zászlóalj hadtáp körkörös őrzés-védelmét, a közvet
len biztosítást, különös .tekintettel a napalm és egyéb gyújtóeszközök, tü
zek elleni védelmet, a tüzek oltását, az ellenséges légicsapás következmé
nydnek gyors, határozott felszámolását. 

Összegezve, minden lehetséges eszközt és módot fel kell ha~ználni a 
hadtápalegységek munka- és működőképességének fenntartása érdekében. 

A zászlóalj anyagi bizt:osításának megszervezése 

A zászlóalj anyagi szükséglete függ: 

a zászlóalj helyétől, szerepétől, feladatától, a további alkalmazásától, 
a zászlóalj tevékenységi sávjában mért csapások számától, az ellens.ég le
fogásának mérvétől és védelmének kiépítettségi fokától, erejétől, valamint 
,ellenállásának mérvétől, a terep jellegétől, az évszaktól és a napszaktól, 
valamint az időjárási tényezőktől. 

Menetből indított tám.adásban az ezred és a hadosztály viszonylag 
megbízhatóan lefogja az ellenség támpontjait, ezért kisebb lesz az ellen
állás. Ezekből adódóan közepes lőszer- és nagyobb üza. fogyasztással kell 
számolni. 

Az eddigi gyakorlati tapasztalataink alapján készített számvetéseink
hez viszonyítva 20-40°/o-kal növekedhet a lövészlőszer fogyasztás. A na
gyobb mennyiségű lövészlőszer fogyasztás a géppuskák számának jelen
tős növekedéséből, s azok várható alkalmazásából adódik. A várható haj
tóanyag fogyasztás - egy feladat tükrében vizsgálva - 50 km-es előre
vonásra 1,5-es szorzóval és 80 km harctevékenységre 2,5-es szorzóval szá
molva a harc- és gépjárműveknél 

50· l,5 + 80·2,5 ---- - ·--- - -- = 0,55 javadalmazás lesz. 
500 

A zászlóalj anyagszükséglete ös,szetevődik: az ezredparancsnok uta
sítására a zászlóaljnál a harcfeladat végrehajtása után fenntartandó 
agyagi készletek mennyiségéből, valamint a feladatra fogyasztási norma
ként engedélyezett anyagi készletek mennyis.égéből. A vázoltak alapján a 
gépkocsizó lövészezred első lépcsőjében menetből támadó zászlóalj anyagi 
szükségletének egy lehetséges változata az alábbi lehel: abban az esetben, 
ha az elöljáró PK a harctevékenység befejezésekor fenntartandó készlet
ként a mozgókészletet határozta meg: 
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Anyag megnevezése 
l __ _!.ogyas:_~ásrn i l\!Iczgékés:d_etre ! __ ?.~sz~sen 

1 ja•:s.dahnc.zásb::i.n 

------· i \ö-,,(?sz I ll,8-1,/J , 1.2--,- 2.0-2,2 

:--,-,~ e ;,----------=j-0 7-0,8=1 ~~ 10 =J- 17-1,8_ 

,'~ncc:~o,o C,7-C·.8 : 1,0 J l,<-1.8 

:aJt~-, ]p1c- e, gepJci<mu anyagi _____ 0-~5-=!- --~·: ____ ii~-- __ 1.8~----

~lelem _______________ 1.v 1- ~,u _
1
_ -~ ___ _ 

Egyéb any;:;g ljGio 1 

Ha a gl. z. ellátottsága moz.gókész!et szerinti. úgy a harcfeladat v2grc
h;-:jtása során - a fenti példa szerint - a fogyasztási rovatban feltüntetett 
rnc11nyiséget pótolni kell. 

Az anyagi szükségletek kieLégítésénck Iehetősége'i: 

A támadó harc megszervezése (dökészítése) időszakában a V AK-ban 
rendszerint az ezred és hadosztály hadtápja ·mozgókészletre é1s .az előrevo
náshoz szükséges üza, kiegészítő készlet.re tölti fel a zászlóaljakat, még
pedig a saját és az elöljáró által meghatározott bázisok állami vállalatok 
készleteiből. 

A személyi állományt az előrevonás előtt meleg élelemmel és >ideg 
é1elemmeL melegítő itallal és vízzel kell ellátni. Menetből indított Lám.a
dásnál az: első lépcsőben levő zászlóaljnál sem kerül jelentős mennyiségű 
lövész, av., pct. lősze,r felhasználásra a tüzel,őkészH,és időszakában. Ezért 
a zászlóalj av. és pct. fegyverek tüzelőállásaiban ki.egészitő lőszerkészlet 
felhalmozás általában nem szükséges. A zászlóalj harctevékenysége so
rán a szükségletek utánpótlására általában ,a zászlóalj- és az ezredr.aktá
rak, valamint a hadosztály raktárak mozg'ókészle.teiből van lehetőség. A 
megGzervezés időszakában lőszerből folyamatos utánpótlásra. üza. és eg"}'~b 
anyagból a nap végén meghatározott terepszakaszon történő lelt5:tésre 
kell felkészülni. A géppusk,a lf5,:;zerek hevederezés·d és ha van tartalék ra
kasz, a rakaszolását a megszervezés időszakában végre kell hajtani. Fel 
kell készülni arra, hogy ha a támadás során a századok egy-egy el1ern;éges 
tárüpontot birtokbavettek vagy menet.alakzatot vettek fel, képes }egyen 
a lőszereUátóraj a zászlóalj lőszerének gyors utánpótlására, A PSZH-k 
gyors feltöltése - különösen a menetnél - szükségszerűen megköveteli a 
zászlóalj raktári }cészlctböl az eddiginél nagyobb arányú kannázott üza. 
készlet kjszállítását. (6. sz, rnel1éklet.) 
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A száIIítások végTchajtúsúnak számvetése 

A szállítások végreha.itá.sában az elöljáró által szervezett szállítási 
rendhez kell igazodni. Az elöljáró arra törekszik, hogy a harcoló zászlóalj 
a lehető legrövidebb időn belül az alárendelt készletek szintjére fe1t5ltésre 
kcrúlji:in. Ez a 2.ászlóalj részére az ezred és a hadosztá1y szállító gépjármű
veivel hajtható végre. A példa szerint a feladatl::oz szükséges fogyasztást 
kell 1.1tánszállítani. 

A szükségletek alapján a zászlóalj feladatának teljesítése során után
szállítandó any,agi készletek lehetnek: az „A" és .,B" szervezet szerint: 

1 Kc:p, ja.-b~nl_,___ Súlya, tonna ___ _ 
' An~rng megJ.1cvczésc 
i „A'. és „B" 1 

,,A" . ,B" 

Szükséges 
szállító 
gjmű . 

,,A" ,,B" 

Lőszer: lövész 
1 1 ' --------

l __ ~~G--=-l~~--1 12,0-15,0 i-~~84-E~ 
------1 0,7-0,3 13,25-3~711 2,24-2,56 82 mm-es a-v. 

------·----- ' --------1------··---!------· 
0,7-0,8 i 5,4-6,:__, _____ 

1 

0,7-0,8 1 4,1-4,tH 
1 

0,98-:i.,12 

120 mm-es av. 

SZPG-9 pct. 

Anyag 
rnegneve,cése 

!Kap, ja-banl 
l „A"· és „B"' 1 

Súlva, tr:nna Szükséges 
szc'.illító gjmű. 

A" 
---·j·--· .. ,, 

,,E'' ,,i\. B" 

Élm. főzhető 1,0 1,0-1,0 0,71-0,71: 
---------·----------- -------- --~----------------- ----

3,85-4,3 2,35-2,87 : 
--------- ------ ------1 ' 
Egyéb anyag 

összesen szilárd: ______ ,
1 

29,6-35 _1_s_,_1_2_2_2_,_o_G
1

_1_0-____ ~?_d_b_, _6_-_s_d_b_ 

Hajtóa;,1y2.g;: [ ! ! 

::: :::~:H 0,55 -1--~~II 0,'33 --, 

Ös::~:~:-;,é](~;-y-,-1- C,ó,_ 1~ 4.,:~4,34 3,17

2

,

8:17 2-2 db 

Mindösszesen: , 33,94-39,34121,29-25,23; 12-14 db 
--~-~I __ , ___ ,_I ____ _ 

1 

! 1-1 db 

J--;-9 db 
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C;:,a.k :-_agyományos pusztító eszközök :1lkaln12.zása es-2tén a fogyaszt9.s 
a~c0,pján utár:..pótlandó anyag egy változata az alábbi lehet az „A" és. ,,B" 
szervezetben: 

Anyag 
megnevezése 

Fogy. 
ja.-ban 

--~-- _I___ -
Szükséges Súlya, tonna · 1 száll. gjmű. 

_ ,,A" __ l _ ___,,13" 1-,:A" i „B" db 

Lőszer: lövész ____ ! 1,0-1,5 1· 1~0~22,5) u_,4-20,~
1
1' 5-7 ___ 5-_7_ 

82 mrri-es ~v. 1-0~8-l,O , 3,44-4,3 \_ 2,!'5~-3,?_
1 

1-2 ___ 
1 
__ 1_-_1_ 

120 mm-es av. 0,8-1,0 6,16-7,7 · - - .1 2-2.5 
------'--~~-----1----1-------

SZPG-9 pct. 0,8-1,0 1 4,56-5,7 1,12-1,4 'I 2-2 1 0,5-0,5 

Élelem 1,0 !· 0,64-Ü,64 , 0,61-0,61_ 1,5-1:5 Ű~o7 
Egyéb anyag 15°.'0 1 4.,47-6,12 1 2,64-3,8 Í 2-2 1-1 

Összesen szilárd: 

Hajtóanyag: 
kerekes benzin 

kerekes gázolaj 

--- --1------J---- -
34,27-46,96 :1 20,33-29,11' 12-16 1 7-10 ~~--- '. 1~-

i ' 

0.-.la 0.01-0.07 0,24-0,24 , 

0.-1 3.09-3.09 2,06-2,06 ·1 

ö-_ s-sz_e_s f-o-ly-ék--o-n-,--: --· -_-_-_-__ 3~16~ - -23-2,3 [-_-1--1--1, __ l-_l_ 

Mindösszesen: 37.-:±3-50.12 22,63-31,41 · 13-17 8-11 

Tehát az összes szállítás .az „A" szervezés szerinti zászlóaljnál 10-
28%-kal, a „B" szervezés szerinti zászlóaljnál 2-2,5 °/o-kal növekedhet. 

A lőszer szükséglet mintegy 50°/o-át a zászlóalj közelebbi feladata 
teljesítésének időszakában a harcoló afogységek részére ki kell szállítani 
- az „A" szervezet szerint 12-15 t, ,,B" szervezet szerint 8-10 t mennyi
·ségben. A zászlóalj szállító gépjárműveiből lőszerszállításra maximálisan 
3-4 db vehető igénybe, amely 9-12 t, Következtetésként megállapítható, 
hogy az ezred részéről esetenként - amennyiben a z. nem képes a folya
m.atos fordulókat biztosítani - be kell segíte:rri. a szállítási feladatokba 
(elsósorban av. és SZPG-9 lőszerből). 

A zászlóalj egészségügyi biztosítása 

A ZSH PK - az ezred egészségügyi szolgá,la t vezetője - a ZPK és 
az ello. szpk. (ZPK HTPH) intézkedései szerint, valamint az általuk bizto
sított lehetőségek figyelembevételével szervezi meg a zászlóalj egészség
ügyi biztosításának végrehajtását. 

Különös figyelmet kell fordítania az alábbi sajátosságokra: 

- a PSZH-ban keletkező sebesülteknél feltehetően, az eddigihez vi
szonyítva növekedni fog az égettek szán~a; 

- a PSZH szelkztető ventillátorának meghibásodása esetén füst- és 
lőporgázok fckozott veszélye áll fenn; 

- nehézséget okoz a harckocsikkal aktívan együttműködő PSZH-k 
harcvonalá:nak követése, az azokban keletkezett sebe'Sültek id5ben történő 
kiemelése; 
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- ha a PSZH-t pct. fegyver lövedéke találja el1 bmeges sebesülttel 
és sérülttel kell számolni; 

- ha PSZH-n folyik a harctevékenység, nem szétszórtan, hanem a 
kol'ábbihoz viszonyítva centralizáltan, egyúttal könnyobben felfedhetően 
jelentkeznek a sebesültek; 

- a kísérlet során újabb, előre nem látott tényezők jelentkezhetnek. 

Mindezek figyelen1bevételével a támadó harc egészségügyi biztosítása 
megszervezésének célszerü változata a következő: 

Célszerű, ha a zászlóalj harctevékenységi sávja közelében van az ez
retl után- és hátraszállítási útvonala. A rende1kezésre álló erőket és eszkö
zöket ennek figyelembevételével célszerű csoportosítani. Pl.: az „A" szer
vezet szerinti zászlóaljnál rendelkezésre áll: a kiürítő raj (8 fő) és az 
ESH-től megerősítésül kapott 6 fő sebesültv,ivő, valamint 2 db pc. seb. 
szúllító gépjármű. A főirányban tevékenykedő szd. harcrendje mögött a 
.3 sebesültvivőpár és 1 pc. seb. szállító, a kisebb megerősítéssel rendelkező 
század mögött 2 sebesültvivő pár és 1 db seb. szállító gépjárművel felké
szül a várható feladat végrehajtására. A fennmaradó 2 sebesültvivőpár a 
ZSH-el együtt felkészül az összegyűjtött sebesültek ESH-re történ5 hátra
szál1ítá.:;ára, valamint a tömeges sérülési gócokból a sebesültek kihordá
sára. A ZSH szoro,:;an együttműködik a zászlóalj javító- és vontató cs'.)
porttal, készenlétben a megsérült, kilőtt PSZH-ból a sebesültek és sérültek 
kiemelésére. A „B" szervezet szerinti ·zsH a saját és az ezredtől kapott 
3 pár sebesültvivővel a fentiek szerint szervezi meg a munkát. (Az ön- és 
kölcsönös segélynyújtáshoz 7 perc, az elsősegélynyújtáshoz a könnyű se
besülteknél 5-7 perc, súlyos sebesülteknél 8-10 perc és az első szakse
gély nyújtáshoz 15-20 perc szükséges.) 

A pc. seb. szállító gépjárművekkel 2x5 = 10 fő/forduló 15-30 perc 
:alatt megtehető, s így a sebesültek kiho,rdása időben végrehajtható. Ha a 
terep egyes részei pc. seb. szállító gépjárművel nem közelíthető meg a se
besültvívőpárok; 300 m-re 14-15 perc, 5-800 m-re 24-30 perc alatt ké
pesek 1 főt kihordani. A sebesültgyűjtőpontokról a sebesültek kiürítését 
az ESH a saját eszközeivel hajtja végre. Szükség esetén célszerű bevonni 
_a kiürítésbe az „A" szervezet szerint a ZSH kiürítő rajához szervezett 1~ 
l db 3 t tj. tgk.-t is. 

A ZSH PK a megszervezés időszakában lássa el a szd. eü. ts.-eket, 
scbesültvivőket kellő mennyiségű kötszerrel és es.zközökke~ a sebesültek 
ellátásához és a szd., valamint ezred sebesültgyűjtőpontok jól látható meg
jeföléséhez. A sz~zadok eü. anyag feltöltését a ZSH a feladat teljesítése 
után hajtsa végre. 

A zászlóalj hadtáp vezetése 

A zász:óalj hadtáp vezetése megva16sitására. a zászlóaljpa~~ancsnok az 
.alú;·endelt alegységek anyagi, egészségügyi és ted:nikai helyzetének ál
landó ismeretében, a zé.szlóalj várható tevékenységével összhangba~1 idő
ben megszabja a hadb.pbiztos.ítás feladatait é.:;, folyamatGsan m.egteremti 
.azok m.egvalósításának fe1tét-2leit. AUandóan irányítja és elienő-rzi a tett 
.intézkedései végrehajtását. 
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A zászlóalj hadtápvezdés2t a ZPK a zászlóalj ellátó szakaszparancs
:r:okon (PK HTPH) és a ZPK TECHNH-en keresztül valósítja meg. 

A gyakorlatok tapaszt,alatai alapján az ezredparancsnok elhatár:Jzá
sának kihirdetése után .az ezred PK HTPH is szóban kiadja a hadtápbiz
t.csításrT, vonatkozó intézkedését a zászlóaljparancsnokok részére. A ka
pott intézkedés alap,ián a ZPK az elhatározásnak kihirdetésekor vagy L\z 
alárendelt alegység parancsnokck felé kiadásra kerülő szóbeli harcintéz
k::>dr~sénck kiadása után az ellátó szpk. (ZPK HTPH) részére a harcbizto
sítús:rn vonatkozó intézkedésében megszabja az anyagi és cg·2szs2gügyi 
biztosítás feladatait is. 

A zászlóalj ellátó SZPK (ZPK HTPH) munkafüzetében és munkatér
képén rögzíti hadtápbiztosítási feladatai végrchajtá,sának: renj_j2t.. 

.l\_ harc megszervezése időszakában az ellátó SZPK (ZPK HTPH) veze
tői tevékenysége alapvetően arra irányul, hogy: 

- felkészítse a zászlóalj hadtápját a kapott feladatok végrehajtás:cí.ra; 

- létrehozzák a zászlóalj ale,gységeiné.l - azok tervezett alkalmazi-
sának figyelembevételével - a meghatáro1.ott mozgó anyagi kész:leteket; 

- végrehajtsák a zászlóalj technikai eszközeinek kiszolgálását, javí
tását és előkészítését; 

- az czredhadtápnak átadják a felesleges és javítást igénylő anyagi 
és hadtáp technikai e·szközöket; 

- a.z ESH-nek átadják a menet- és a megszervezés idő.szakában ke
letkezeti. sebesülteket, végrehajtsák az egészségügyi megelCző járványvé
delmi rendszabályokat; 

- biztosítsák a zászlóalj hadtápalegységeinck tömegpusztító fegyve
rek elleni ·megbízható védelmét, gondos álcáz:ását és az ellenséges légicsa
pások elleni oltalmazását, valamint az ellenség földi tevékenysége elleni 
védelmét. a zászlóalj TOF-óvel összehangolt folyamatos vezetését. 

Mindezek 1ncgv.alósílá!:ia érdekében a zászlóalj ellátó SZPK.-ának 
(ZPK. HTPH-nek) alaposan tanulmányoznia kell: a zászlóalj várható harc
tevékenységi területét, a hadtáp elörevonási, sebesült kiürítési útvonalait 
stb.; meg kell érrtenie a zászlóalj PK elgondolását ,a harc megvívására, az 
aleg;"ységek alkalmazására vonatkozóan, v:alamint az ezred és a z3.szlóalj 
h.adtápbiztosítás rendjére vonaitkozó elgondolását; különös figyelmet for
d.:tson a szd., és zászlóalj k'.)zvetlen s.legység FK-al az együttműködés ala
pos megszervezésére, a je1ek- és jelzésekre végzendö tevékenység begya
koroltatására. 

Meg kell szervezni a zászlóalj PK-tól közvetlen vagy közvetve érkező 
utasítások vételét - munkafüzetóben, munkatérképén azok lényegének 
rögzítésével - a kapott feladatok legrövidebb időn belüli végrehajtásának 
kidolgozását, a gyors és optimális döntés meghozatalát, rövid, tartahnas 
és határozott szóbeli intézkedések kiadását, azok megva1ósításának követ
kezetes e11enőrzé.sét. 

A megszervezés időszakában az ellátó SZPK (ZPK HTPH)-nak kellő 
informáltsággal ke11 rendelkeznie az ezred PK HTPH tervező, -s~ervező és 
ir&rryító rnunkájáról is. Minden helyzetben készen kell lennie arra, hogy 
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az ezred HVP kikapcsolása esetén képes legyen önállóan tevékenykedni, 
illetve átvenni az ezredha:::ltáp vezetését. 

e) A .:§). z. előrevonásának és támadó harctevékenységének hatltápbiztosí
tása 

A zászlóalj menetből végrehajtott támadásának megindítása után 
célszerű, ha a ZSH és a megerősítésül kapott 2 db pc. sebszállító gépjármű 
és a javító raj közveHenül az első lépcső századok mögöt.t kerül előrevo
ná;:;ra. A sebesültvivők a sebesültszállítókkal felzárkóznak a századokra, 
majd tereplépcsőként azok fedezete mögött ugrásszerűen követik a harc
rendet. A szdpk-ok intézkedése szerinti mélyedésekben - szd.. scbe;;ült
gyüjtőpontokon - az eü. ts. vezetésével összegyűjtik a sebesülteket, s 
azck helyeit jél láthatóan megjeWlik. A sebesültgyűjtőpontokon a sebe
sülteket ön- és elvtársi segélyben k21l rés:zcsítcni. A páncélozott seb. szál
lító gépjárművek R-113-as rád.iói. állandóan legyenek v·ételkész-e-k. A szá
zad PK által megjelölt szd. s.2besültgyűjtCponton részesítsék elsősegélyben 
a sebesülteket és az ezred kiüri~ési útvonal mentén ezred sebesültgyűjt6-
1x;ntra hordják ki a:-::okat. i\. ZSH s-cbeéoülszállitó gépjárműveit a javító raj 
gép,!:ínneiveivel együtt célszerű mozgatni. A karbantartó és ,iavitó gép
jármű rádi6.ián kcres:ztül a ZSH is irányítható. Elsfo,orban a kil5tt, meg
sérült. FSZH-bó1 kell a sebesiULek kiemelését, első szaksegélyben rész-2sí
tését és az ezred sebesültgyűjtőpontra történő szállítását ·végrehajtani. 
(Az eddigi tapasztalatok alapján a sebesültek PSZH-bó] történő ki
C-T:1.elé:sének legcélszerűbb módja: - baloldalon a 4. szt„rnú lövész, jobb
oldalon a 7. számú RPG-7 kezelője ölbevéve akadálytalanul kiemelhető, 
azt követően a hordágy az ajtón betolható és a sebesült ráfordításával 
könnyedén kiemelhető.) i-,_ PSZH-ban :folytatott harctevékenység során ke
letkező sebesülteknek a szomszédjaik kölcsönös seg,élyt tudnak nyújtani. 
A -toronylövészt a küzdőtér mcaetirány .S7.erinti baloldalán helyet foglalók 
n\;zesfük S7.Ük.ség esetén 2,1vtársi segélyben. A sebesültek mennyiségétől 
függ6en az ezred sebesühgyűjtőpontok centrumában célszen:.í. az ESH-t el
helyezni, illetve rövidmcgállásból a sebesülteket első orvosi segélyben r2-
sz:.:síteni. 

Az eEcns2g támpontjainak birtokbavétele után a szpk-ok rendezik 
ah'Jységeiket, a PSZH-k küdjclé:re a lövészek felszállnak a harc.iárműre 

és harc előtti, vagy rne.neialakzatot vesznek fel. Ezen te:repszakaszoa cél
s:~erű a lőszcrcllátó rajnak hevcderezett lövész lőszert az czred.hadtápj~
rn:{k av. és páncéltörő lőszcrutánpótlási végrehajtani, ha a PSZH-k és 
zá,:;zlóalj közvei:leD.ek lősze~·készletének 50()/0-a elfogyott. ~Jlegkülönb::izte
teL·~ figyelmet kell fordítani a harcfelc.Jeríti) _iárőrbe, vagy a~ eLenség atorn
eszkö7.einek megsemmisítésére kijc-lölt al8giség2k lőszerének gy:x.s után
pótlásái'a. 

A zá:::zlóalj PK (TÖF) jelére az. ellái.ó szpk (ZPK HTPH) vezetésével 
cébzerű a lfoze1ellútó i"E,j eszközeivel a meghatárczott te.::·ep.szakaE'.:':.'."a. 
t:lö:·-er:10zogni és a lőszerutánpótlást végrehajia1;.i. Azt követően a h:?·é·t
kező zászlóalj hadtáp tovúbbi clőrcvonását vezetni. Az előrevonás :!:o~y::i.·
mán különös figydmet kell fordítani a hadtápal2gys2geknek az ellenség2·:,; 
müszaki zárakon nyitott átjárókon való átvezetésére, a rombolt úts:zaka-
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szok, akadályok megkerülésére, a szennyezett terepszakaszok legcélsze
rűbb leküzdésére, valamint a működőképességük állandó fenntartására. 

Ellenséges ellenlökés visszaveré-sekor a zászlóalj erőinek egy része 
kedvező tercpszakasz:ról a harckocsih:kal együttműködve helyből, vagy rö
vid megállásckból vezetett tűzzel okoz veszteségeiket az ellenségnek, a 
zászlóa1j másik része pedig önállóan, vagy a szomszéG_okkal menetből tü
zelve az ellenség szárnyaira mér csapást. 

A rövid megállások idejét célszerű felhasználni a már lecserélt lőszer
hevederek és rakaszok újratöltésére, valamint a 16szer utántöltésre terve
zett gépjárműveken az anyagok előkészítésére. 

Az ellenlökés elhárítása után ismét lehetőség van a sebesültek kiürí
téséré és az alegységek lőszerutánpótlására. 

Az c11cnség dd. T-ainak ellenlökési terepszakaszáig a zászlóalj hadtáp 
lőszerkészletébCl az alegységek elfogyott 16szerét fel kell tölteni. Ezzel meg 
kell teremteni a harcolóknál az ellenség üldözésére való áttérés anyagi fel
tételét, illetve az ezred anyagátadépontjára kiszállított lőszer átvételét. 

A sebesültek kiürítését a ZSH PK-a, az alegységek lőszcrutánpótlását 
és az átadóponton való átvételét a zászlóalj ellátó szpk. (ZPK HTPH) kell 
koordinálja, vezesse. A gyom, szervezett végrehajtás érdekében vonja be 
a lőszerellá tó raj pk-át és a század szo1gálatvezetőket. 

A támadó harc folyamán a hadtáp vezetéséhez megbízható összeköt
tetés szükséges. A zászlóalj hadtápja a z. TÖF rádióhálójában van. Rádión 
keresztül és személyesen valósitj a meg az ellátó SZPK (ZPK HTPH) a 
hadtáp vezetését. A ZPK, ezred, PK HTPH közvetve vezetik a z. hadtápját. 

Az el:lenlökő ellenséges eTőik szétverése és üldözésének megszervezése 
után ,a harcjármű állománya általában PSZH-ra szállva áttér az ellenség 
üldözésére. Ebben az idöszakban a zászlóalj az ellenség főerőinek vissza
vonulási közlekedési gócaira, a .főerők szárnyaiba, oldalába törek.szik csa-· 
pásokat mérni és. az ellenséget megsemmisíteni. A zászlóalj hadtápját idő
ben f-el kell zá,rkóztatni az üldözésbe átmenő alegységekhez. Különö'S fi
gyelmet kell fordítani a hadtápale.gységek közvetlen őrzésére, védelmére, 
az e]őrevonási útvonal vegyi-, sugár felderítésére, a hadtápa1egységek fo
lyamatos előrevonásának biztosítására. 

A zászlóalj a támadás kifejlesztése során kijelölhető előrevetett osz
tagként. Ha az eilenségnek sikerült megszervezni a hevenyészett védel
met, a zászlóaljparancsnok az dőrevonás folyamán rádión adott rövid 
harcintézkedésekkel szabja meg a századok feladatát. A zászlóalj harc 
előtti alakzatban, esetleg a harcrendben a hézagok és szárnyak kihasZnálá
sáva1, menetből PSZH-on tör be az ellenség védelrnébe, széttagolja és ré
szenként se:mmiSíti meg, majd folytatja a támadást a mélységbe. Az előre
vetett osztag a főerőktől néhány óráig elszakadva az ellenség mélységében 
működik, feltehetően harckocsi alegységgel együtt. 

Mindezekből következik az, hegy az EVO-ként ki.jelölt z.~at az üldözés 
bevezetése előtt hadtápbiztosítás vonatkozásában önállósítani kell. Az ez
red részéről az orvossal, 6-8 db löszerrel málházott gépjárművel, esetleg 
1 db üza. töltőgépjárművel célszerű megerősíteni. Az egyéb anyag ellátó 
raj a mko-kat vontató gépjárművekkel együtt, az ezredhadtáppal is elő
revonható. 

A zászlóalj hadtápot az erős vég.biztosító alegység előtt célszerű előre-. 
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vormi és annak őrzés-védelme alatt rövid megállásokból 
tevékenységét. 

végeznie ellátó 

Az anyagbiztosítás n1egvalósítása céljából célszerű az alábbi kiegé-
szítő anyagkészletet biztosítani: (,,B" és „A'' szervezet) 

0,4 ja. lövész le.szert 
0,5 ja. av. lőszert 
0,5 ja. pct. 16.szert 
0,5 ja, hk, lcszert 

Öss2iesen: 

5,6-6 
l.6-6 
0,8-2,8 

9-9 

t 
t 
t 
t 

17-23,8 t 

Az ellenséggel harchabocsátkozott alegységek lőszeTutánpótlását 
mint az egyes terepszakaszok birtokbavéte}énél rögzítettek ,szerint - szük
ség esetén a PSZH~k igénybevételével célszerű végrehajtani. 

Víziakaclály erőszakos Iekűzdése PSZH-val 

A korábbiakhoz. viszonyítva leegyszerűsödik, könnyebbé válik a vízi
akadály leküzdésének ,előkészítése, 5-6 perces előkészítés után az előre
vetett osztag s a zászlóaljak a beérkezés sorrendjében menetböl képesek 
átkelni a víziakadályokon. A zászlóaljak részére átkelési helyek berende~ 
zése nem szükséges, csupán megfelelő le- és feljárók kijelölése - robban
ü'i.sa - szükséges. 

Az újszerű jellemzők al,apján tovább csökken a Zászlóalj és ez,redhad
táp anyagutánpótlási lehetősége a harcoló alegységek részére, ugyanakkor 
a zászlóalj száziadai a túlparton gyor:san tértnyernek és egyre növekszik 
a zászlóalj hadtápjának leszakadása, mivel a tgk-k csak deszant átkelőhe~ 
lyeken képesek átkelni. Ezért kiegészítő rendszahályokat kell foganatosí
tani, amelyek b.iz;tositják a zászlóalj hadtáp átkeléséig a folyamatos egéi>z
ségügyi és anyagi ellátást. 

A gépkocsizó lövész.századok a túlsó parton gyorsan tértnyernek. Ez 
nagyban elősegíti a zászlóalj közvetlenek és azt követően a hadtáp átke
lését. A gl. alegységeknél felszabaduló átkelési eszközök lehetővé teszik 
a hadtápalegységek gyorsabb átkelését. 

Az átkelés első időszakában az átkelt alegységektől a sebesültek fo
lyamatos hátraszállításának lehetősége korlátozott és a sebesültek össze
gyűjtése formájában eltérhet az átkelés előttitől. A támadáshoz_ viszonyítva 
az egészségügyi erők tagoltabb, az eszközök pedig centralizáltabb alkal
mazása szükséges, rn.ert biztosítani kell ·a sebesültek folyón való átszállí
tását, a túl- és az ,innenső parton való gyűjtését. 

Az átkelés hadtápbiztosításával párhuzamosan az ellátó szpk-nak 
(ZPK HTPH-nek) a zászlóalj átkelésének megszervezését is végre kell haj
tania. 

Elvként kell alkalmazni. hogy minden esetben biztosítani kell az al
egységek átkelés előtti maximális feltöltését, illetve te:1:1.ermentesítését. 

A PSZH-k és a gépjárművek üza. utántöltését a náluk levő kannák
ból kell végrehajtani, 
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Minden esetben meg kell határozni: 

- a hadtápalegységek átkelésének helyét, eszközeit, az átkelés idő
pontját, a túLsó parton történő elhelyezkedését és működési formáját; 

- az alegységek ellátásának rendjét a zászlóalj hadtáp átkelése után; 

- az ezred anyagátadópontra kiszállított anyagok átvételének gyors 
é,s :szervezett végrehajtását; 

- a zászlóalj hadtáp áL.kelésének és a z. anyagutánpótlásának meg
szervezését, a feladatuk és tett intézkedések ismertetését a víziakadály 
megközelítése során - együttmüködve a Z TÖF--évcl - az ellátó szkp. 
(ZPK HTPH)-nak végre kell hajtani. 

d) A zászlóalj támadása €s hadtápbizfol-lítása sa,játos viszonyok között 

Erdős-hegyes területen: a PSZH-k harcv:Jnala a harckocsik előtt van. 
A gys.logság feladata a sa,iát harcjárművek és a harckoc3ik megv::.~dése az 
ellenséges gyalogság páncéltörő fegyvereinek tüzétől. Ha a terep és az el
lenség ellenállása szükségessé teszi a gyalogság a PSZH-ról leszállva, az,:ik 
tüztámogatása mellett, a harcvonal első lépcs5jét képezve tevékenykedik. 
Előfordufoat, hogy a PSZH-k és harckcicsik nem képesek követni a löv2-
szck::::t a tc~'CP és az ellenség ell0nállása következtében. Fokozott mért0k
ben kerülnek a1ka1mazásra harcbizto3ító alegységek, megkerülő os:,:tagok. 
A zászlóalj erdős-hegyes terepen rendszerint önálló irányban tevdtenyke
dik. 

A vázolt tényezők az út- és időjárási viszonyok, a normál terepen 
fo.lyL?.tott támadás hadtápbiztosításához viszonyítva kiegészítő rendszabá
lyok foganatosítását szükségszerűen felvetik. 

A zászlóalj hadtáp felkészítése során n1egkülönb::Sztetett figyelmet kell 
fordítani a szállító gépjárművek t0-repjáró képeisségének néivelését bizto
sító es?.:közök előkészítésére, a gépjárm.üvezetők felkészítésére, az erők és 
e5zk:özök közveti.en biztosítására. az erdei tüzek elleni védelmére. 

A ZSH-t orvossal, a z.ászlóaljat :feladata teljesítéséhez szükséges. lő
szer, ü:za. kiegészítő készlettel kell ellátni az elöljáró erőiből és eszközei
böL A normál terepen folytatott támadáshoz képest a napi feladathoz a 
lövész lősze1· fogyasztás el2rhcti a 0,8-1,2 javaJa]mazást.,. ctz av. lfü;zcré 
l,Li-2,0 javadalmazást, a pct. lőszeré pedig a 0,8-1,0 javadalmazást. A 
PSZH.-k és gépjárművek hajtóanyag fogyasztása nyáron 2,5 ja. 

Abban az esetben, ha nem áa rcrdclkczésre a zászlóalj ho.dtápban 
clc.}cncl6 tartalék heveder ós r;:ürnsz, s a géppuska lőszer utánpótlás a 
PSLH-k részére f2ltétlen szükséges 0.5 .iavar:L,ümazisig lád.ázottan „öm
Je.c::7tve" átadható a PSZH-knak és a hevedc·czósL valamint a rakaszolúst 
az:,kban kell végrehajtani a szd., vagy a ,;zakaszparancsnok in1.2zkcdie>e 
s·-s1 :nL 

Az els5 JSpcsőben barcoló alegységek üza. uU.npóthisát kannc.cser2s 
rnóc1-;zei-rel célszerü megoldani. A zászlóalj tartalékba vont alcgysf.;;t:knél 
v2,n lehetősr:\{ teljr.s mozgókészlet szintjé·rc történ5 fc.:',ö1Li~re ]ő3zert és 
üzema;:iyélgol az cbl_iárótól megerősitésül kapott töliőgépjármüvckkcl, s 
a ~c,.1át eszközii}_,;:kel. 
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Ha a harctevékenység PSZH-on folyik, megkönnyebbül a sebesültek 
ezred sebesültgyűjtőpontra történő összegyűjtése. A PSZH-ról leszállva 
történő támadó harcban az ellenség uralgó pontokon, gócjellegűen szervezi 
a védelmet, így ezen ellenállások során jelentkeznek a sebesültek. Ezen te
rületekre kell összpontosítani az egészségügyi erőket és eszközöket. A sebe
sülteket sz.aksegélyben, első orvosi segélyben való részesítés után hátra 
kell hagyni. Az orvo-si ellátás mérvénél feltétlen számításba kell venni azt, 
hogy az elöljáró a kiürítést az ezred sebesültgyűjtőpontokról mennyi idő 
múlva tudja végrehajtani. A sebesültek összegyűjtésétől a kiürít,ésükig 
különös gondot kell fordítani a me-gfagyásuk elleni védelernre. 

Az igen bonyolult körülmények között végzett hacLtápbiz:tnsítás veze
tését tovább nehezíli a rádiók csökkent hatótávolsága a terep átszegdelt
ségéből adódóan. Ebből következően alaposabb szervező tevékenységet, 
operatívabb, az alegység parancsnokokkal összehangoltabb, szilárdabb ve
zetést követel az erdős-hegyes terepen folytatott harc időben és te,ljes 
mérvben történő hadtápbiztosítása. 

4. A hadtápbiztosítás sajátosságai védelemben 

a) A PSZH-1\. várható kihatása az első lépcsőt képező lövészzászlóalj vé
dcimi harcára 

A kísérleti gl. z. védelmének méretei ~ mélységben 2 km-ig, széles
ségben 5 km-ig te·rjedő védőkörlet szerint ,alapjában változatlanok marad
nak. Figyelembe kell venni, hogy ezzel egyidejűleg jelentősen növekszik 
a zászlóalj védelmének állóképessége, szJilárdsága és tűzereje. A tű~erő 

növekedése és hatékony kihasználása lehetővé teszi az alegységek közötti 
hézagok növelését, a zászlóalj harcrendjének két lépcsőben történő felépí
tését. Ezzel nő a védelem rugalmassága és aktivitása. 

A zászlóalj eJső lépcsőjében védő s.záZ;adak rendszerint gyalog) a tám
pontokban harcolnak. Harcukat a peremvonal mögött 400 m-ig kiépített 
tüzelőállásaikból a PSZH-k összefüggő tűzöve támogatja. A PSZH-k köl
csönösen és a haTckocsik támogatásával rejtve, gyorsan váltanak, idő-kö
zönként tüzelőállást. Ha az alegységeknek nem sikerül a védelem előtt az 
ellens·éget megsemmisíteni, a lövészek a PSZH-k igénybevételével foglal
ják el a tartalék támpontjaikat vagy gyalog. Valamennyi manővert a lövé
szek, hk-k és tüzérség egymás kölcsönös támogatásával valósítják meg. 

il sajátosságok kihatása a hadtápbiztosításra 

- A zászlóalj védőköcdete első lépcsőjében levő századok támpontjai 
peremvonalakban a lövészek gyalog harcolnak. Mögöttük a PSZH-k, a pct. 
fegyverek és az av. üteg tüzelőállások rendszeee helyezkedik el. Követke
zésként a lövészrajok lőszerutánpótlása, azoktól a sebesültek kihordása 
elsősorban a PSZH-któl kiépített összekötő árkokon hajtható végre. (Ha 
van ilyen.) 

- A zászlóalj védelmi harcát a védőkörlete teljes területének igény·
bevl·tclével, az eddiginél gyorsabb, határozottabb manőverek végrehajtá
sával vívja meg. Ennek hatására növekszik a lőszer- és hajtóanyag fo
gyasztás, valamint a sebesültek vi'.';zonybg nagyobb te·rülctcn és feltehe-
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tőe~ dec-entralizáltabban fognak jelentkezni. Ugyanakkor a helyzeték: éle-
sebb változásai és a harc gyorsabb lefolyása következtében tovább szűkül 
a lehetőség és az idő a sebesültek kihordására, a lőszer utánpótlására. 

- Az egészségügyi veszteség nagyobb hányada feltehetően az új vé
delmi terepszakaszok elfoglalása és az ellenlökések végrehajtása során, 
Vctlamint az ellenség atomcsapásai következü~ben fog keletkezni. Az egyes 
támpontok váltása közben keletkező sebesülteket a raj PSZH az új tám
pontba ke11 vigye, miközben egymást kölcsönös segélyben kell részesíteni. 

A zászlóalj hadtáp erőket és eszközöket feladataik végzéséhez, vala
mint megóvásuk érdekében decentralizáltan kell alkalmazni. A vázolt bo
nyolult körlümények között végzendő hadté.pbiztosítás igen alapos szerve
ző, irányító munkát és jó vezetést követel meg. 

b) A hadtápbiztosítás végrehajtásának sajátosságai, a gl. e. első lépcsőjé

ben védő gl. zászlóalj védelmi harcában 

A zászlóalj hadtáp megszervezése 

A zászlóalj hadtápalegységek felkészítésének fő tartalma az, hogy ké
pesek legyenek az eUenség aktív behatása eseté111 i:s folyamatos működésre. 
Az ellenség várható be,Jrntásainak, azok követelményeinek, a zá,szlóalj al
egységei várható tevékenységeinek alapos elernz:ése a,lapján körültekintő 
gondossággal kell a konkrét feladatra az alegységeket felkészíteni. Ehhez 
az adott helyzetből kell kiindulni és a lehetőségeket - térkép, terrep, te
repasztal stb. maximáhsan igénybe kell venni. Elsősorban a védő- és 
n1unka, valamint techníkai eszközöket elő kell készíteni. 

A zászlóalj hadtápalegységek el-helyezése 

A sebesültvivőket .az ezredtől megerő-sítésül kapott 1-1 db pc. sebe
sültszállitó gépjárművel a védelem első lépcsőjében levő századtám.pont 
mögötti terep mélyedésekbe célszerű elheiyezni. A ZSH-t és az ezredtől 
a sebesültek kíürítésére váró gépjárműveket a zászlóalj tervezett ellenlö
kési terepszakasza mögött, oldalt a terep maximális kihasználásával, a ki
ürítési út közelében, a zászlóalj hadtáp többi alegységeit a terep adoUsá
gaitól függően - a zászlóalj második lépcső, vagy a tartalék közelében, a 
védőkörletben, esetleg a mögött decentralizáltan célszerű elhelyezni. A 
lehetőségeket dialektikus egységben kell vizsgálni az őrzés-védelmi fel
adatokkal. 

A zászlóalj után- és hátraszáUítási utak 

A zászlóalj parancsnoka utánszállításra a legfedettebb és gépjármű
vel is járható, rendszerint csapatutakat jelöli ki a ZSH-től a századok s.e
besültgyűjtő pontj.aiig, valamint a zászlóalj hadtáp raktáraitól az av. és 
rpt. lg., továbbá a PSZH tüzelőállások.ig. A könnyen sebezhető pontokon 
kerülőutakat, esetleg tartalékutakat kell kijelölni. A lehetőségek szerint 
az utakat is elő kell készíteni a kritikus helyeken. A zászlóalj hadtáp elvi 
felépítését véde~emben a 8. sz. melléklet vázlatban rögzíti. 

34 



A zászlóalj hadtápalegységek tö1negpusztító Je9yverek elleni védelme, 
valamimt őrzése és védelme 

E kiemelt feladatot a támadás hadtápbiztosítása meg.szervezésénél .is
merietett elvek szerint a konkrét helyzet és lehetőségek maximálsi kihasz
nálásával kell végrehajtani. Figyelembe kell venni azt, hogy a harcoló al
egységek részére végzendő műszaki munkák 'Sorrendjénél előtérbe kerül 
a tüzelőállások kiépítése, amelynek terjedelmét a PSZH-k jelentősen meg
növeJik. Ezekből adódóan a hadtáp a fedezékek kiépítésében általában 
magára lesz utalva. Ezért is bír különös. jelentőséggel a zászlóalj hadtáp 
(gépjárművei) elhelyezési körlet.ének alapos szemrevételezése, melyet ott 
kell kiválasztani, ahol a z. hadtáp minimális n1űszaki munkával a legbiz
tonságosabban ellielyezhető, amelyből az ellenség behatása, betörése ese
tén gyorsan elfoglalható a lartalék elhelyezési körlet, vagy megkezdhető 
a ha1·cf.eladat hadtápbiztosítása. 

Anyagi biztosítás a gépkocsizó lövészzászfoaij védelmi harcában 

A lőszer, üzia. és egyéb anyag fogyasztá,st, anyagi 'Szükségletet a kísér
leti kiképzés során végrehajtásra kerülő lövész,etek, gyakorlatok és foglal
kozások általánosítható tapasztalatai alapján kell megállapítani. Ennek so
rán természetesen figyelembe kell venni azt, hogy a zászlóa1lj anyagi esz
közeit - az elöljáró a lehetőségeitől függően - törekszik a mozgókészlet 
szintjéig fe,ltölteni. Figyelembe keJl venni azt, hogy a védelem ideiglenes 
jellegű és a támadás az alapvető harctevékenység. 

A zászlóalj alegységeinek lőszcreUátása 

Védelemben a z. ellátó SZPK (ZPK HTPH) figyelmét mindig a fő fel
adatot végrehajtó - a századtámpontot szívósa..11 védő, ellenlökést végre
haji-ó - alegység folyamatos lőszerbiztosítására összpontosítsa. A védelem 
el6készítése során a tüzelőállásokban kell Ie1halmozni az ellenség rohamá
nak vi.sszaveréséhez szükséges lő:szert. A lövész lőszer felhalmozást a 
PSZH-n célszerű végrehajtani. A rajok lősZieresei szükség esetén közlekedő 
árkon át a PSZH-ból tudnak utánpótlást eszközölni. Azt követően a tűz
n,ndszer helyreállítá,sa időszakában a zászlóalj (ezred) lőszerraktár kész
letéből - a ZPK által meghatározott PSZH-k igénybevételével - szüksé
ges a századok lőszerutánpótlását végrehajt,ani. 

A századok lőszer- és n1űszakianyag utánpótlása történhet - ha a 
helyzet és te,rep lehetővé teszi - a zászlóalj (ezred) hadtáp ·szállító g·épjár
műveivel, valamint kombináltan a PSZH-k igénybevételével is. A lövész 
századoknak a védelmi harc megvívása során a tartalék, vagy új terep
szakaszok támpontjai - sz:aíkas.zonként történő - -elfoglalá:sa időszakát is 
fel kell használniok lősz.;er utánpótlásra. Az ellenség által atomcsapáss.al 
nyitott rés lezárására haTcbavetett gl. .alegység lőszerutánpótlását - az 
esetleges magas ;r,adioaktív sugárzás és szennyezett terepszakasz miatt -
a PSZH-k esetenkénti kivonásával, feltöltésével célszerű végrehajtani. 

A századok és a zászlóalj közvetlenek üzemanyaggal történő feltölté
sét a zászlóalj hadtápnak az első lépcső századok és azok harcát közvetle
nül támogató harc- és gépjárműveinél kezdve, közvetlenül a védelembe 
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való átmenet után kell végirehajtani. A feltöltés előtt az ellátó SZPK (ZPK 
HTPlI) munkafüzetébe.n végez.zen rövid számvetést és a z. technikai he
lyettesével, az alegység PK-al együttműködve szervezze meg az üza fel
töltl--:.:t, amelyet a rendelkezésre álló összes eszköz igénybevételével kell 
végrehajtani. 

A személyi állomány részére a meleg élelmet. - ha a védelembe való 
átmenet közvetlen harcérintkczésből történik - hasonlóan, 1n,i11t a támadó 
harc során, rcgg,~l és este kell kiszolgáltatni. EbédTc a napi norma hideg 
részét kell kiadni. Az étkeztetés rendjét a zászlóalj pararncsnok,a sza,bá-
1:yozza. A melegételt a z. élm. ellátó raja készíti el, s a meghatározott étel
elosztó ponLról az alegység szolgálatvezetők (SZPK h.-ek) vezetésével a 
rajol-;: 3a~út b:í.ti é~hordójukba felvételczik. Ezzel egyidejűleg kell kiosztani 
a hiö.eJ ebédet, vizet és egyéb anyagjárandóságot. 

Az után- és hátraszállítási feladatokat a támadásnál bemutatott szám
vetés és a konkrét lehetőségek alapján kell 1neg,szervezni és végrehajtani. 
lVIind az ezred, mind pedig a ZPK HTPH-eknek törekedniök kell arra, 
hogy a z. a kapott feladata időszakára biztosított anyagszállításai az ellen
ség támadásának kezdetéig végrehajt:ásra kerüljenek. A zászlóalj f,eltölté
sd a feladat végrehajtása során a tervezett új - támadásba való átmenet 
- feladatához az elöljáró terve szerint kell előkészíteni és végrehajtani. 
A feltöltést ;a zászlóalj szállító gépjárműveinek az alegységek felé végzett 
folyamatos - lőszer, és amikor lehetőség adódik üza. és egyéb anyagok 
kiszállítása után időben kell biztosítani. 

Gyógyító-kiürítő biztosítás a zászlóalj védelmi harcában 

Az első lépcsőben védő gépkocsizó lövészZiászlóailjnál hagyományos és 
vegyifegyverektől az első napon 9-16°/o egészségügyi veszteséggel cél
szerú számolni. 

A védelmi harc várható gyorsabb lefolyása szükségszerűen veti fel 
azt, hogy a peremvon,.lbc1n és a f'SZH-k tüzelőállásainak vonalában ke
li.;!1kezett sebesülteket az e>ddiginél rövidebb időn belül ki kell hordani. s 
ézt a megszervezés idöszakában előkészített közleke<léí árkok, terepmélye
dések igénybevételével sebesültvivő (kihordó) lánc aktivizálásával szerve
zetten kell megvalósítani. A zászlóalj megerősítésül kapott 1-2 db pc. 
sebesültszállító gépjár:műveit a támadás egészségügyi biztosításánál rög
zítet.t elvek szerint célszerű felhasználni. A zászlóalj hadtápalegységek el
helyezésével kapcsolatus r:észben rögzített terepszakaszon célszerű azokat 
elhelyezni és a sebesültviv.ők által kihordott sebesülteket azok igénybevé
telével kell hátni_'szállítani. A sebesülteket szaksegélyben való részesítés 
után az e. tagozattól biztosított - a zászlóalj védőkörlete hátsó eészén, 
vagy rnögött várakozó - szállító gépjárművekkel kell az ESH-re hátra
száEítani. A zászlóalj tartalékában második lépcsőjében keletkezett sebe
sülteket közvetlenül a zászlóaljsegélyhelyre célszerű kihordani. A sebe
sültek kihordása során a sebesültvivő állománynak kellő figyelmet kell .for
dítani:t a iab.latot kapott, vagy kilőtt PSZH-ban megsebesüliek kellő idő
ben t3rténő kiemelésére is. 

A lövé-szalegységeknél. a fedez5biztosítás során, valan1~nt az új - tar
talék támpcmtok elfoglalása kezdeléig PSZH-n végrehajtásra kerülő ma-
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nőverekig keletkezett és még az alegység által elhagyásra tervezett tám
pont ban lev.ő sebesülteket az új támpontba kell szállítani, miközben ré
szükre elvtársi segé~yt kell nyújtani. A sebesülteket a manőver során cél
szerű. átadni a pc. sebesültszállító gépjárműnek, vagy a ZSH-nek. Ha erre 
nincs mód, a szdpk. rádión adott utasítással kérje a pc. sebesültszállító 
járművet az új támpont PSZH-k tüzelőállásához a sebesültek kiürítése 
céljából. 

Az ellenség által atomcsapással nyitott rés 'lezárására - a zászlóalj 
védőkörletben - harobavetett gl. alegységek PSZH..!n keletkezett sebesül
teket a harcjánnüben kell elvtársi segélyben részesíteni és a lőszedeltöl
tf.s:ce történő kivonáskor célszerű ,a sebesültek kiürítését végrehajtani. Ha 
az ellenség a zászlóalj valamely alegy,ségére atomcsapást mér, a ZSH, mint 
egészségügyi pont működik, s végrehajtja (vagy résztvesz) a csapás egész
ségl.i.gyi következrn.ényeinek felszámolását. A sebesültek kiürítésébe be kell 
vonni (ilyen esetben) a zász1óa1j hadtáp összes üreis gépjárművét. A sebe
sültek és sérültek ·kihordását alapvetően a zászlóalj törzse által szervezett 
n1entőosztag kijelölt részlege hajtja végre. 

A zászlóalj hadtápvezetését a ZPK személyesen, a TÖF rádióhálóján 
a z. ellátó SZPK-on (ZPK HTPH-on) keresztül valósítja meg. A z. ello. 
SZPK v,ezetőtevékenységét a támadás résznél ismertetett elvek szerint va
lósítja meg. A vezetés eszköze a rádió, a szállító gépjárművek igénybevé
telével személyes összeköttel;és. A zászlóalj ello. szpk. (ZPK HTPH) cél
szerű, ha a megszervezés időszakában az intézkedéseinek kiadásáig é::, a 
harc megvívásának kritikus időpontj:aiban - az ellenség rohamának kez
detén, a zászlóalj tartalékának harcbavetésekor, és egy-egy század manő
vcrénck mcgsze·rvczésekor - a Z TÖF-i FUG-ban tartózkodik. Ott köz
ve1..len venni tudja a ZPK hadtápbiztosításra vonatkozó utasí.tásait. Azt kö
vetően haladéktalanul a hadtápalegység PK-ok felé rövid szóbeli intézke
dések kiadása után szem·élyesen irányítja és ellenőrzi a feladat végrehaj
tását. 

A tanulmányban elsősorban azokat ,a gondolatokat össz€geztük, ame
lyek az összfegyvernemi harc általános. törvényszerűségei alapján a pán
célozott szállító harcjárművekkel felszerelt gl. z:. harcára, s annak hadtáp
biztosítására vonatkozóan általánosan érvényesek. A kísérleti kiképzés fel
színre hozhat egy sor olyan sajátos törvényszerúséget, amelyek ezen álta
lános törvényszerűségek meHett nem hagyhatók figyelmen kívül. A kísér
letet végrehajtó csapatok hadtáptörzseire hárul az a fontos feladat, hogy 
ezeket a sajátos kérdéseket felismerjék, megfogalmazz:ák, s megoldásuk 
rendjét kidolgozzák, abból a célból, hogy a kísérlet befejeztével a hadtáp
biztosítás rendSzabályait magába fog~aló végleges utasítás kialakuljon, s 
kiadásra kerüljön. 
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Titkos! 1. sz. melléklet 

KIMUTATAS 
a gl. e, és z. mozgó anyagi készletek lépcsőzéséről 

-------------

lövész 

Lő s z e r ________ 
1 

üza. Élm. 1 

~épp_u_:~: _ a~~-'-_'_e~ __ P_~nc~-~:__I j 30 1 1 1 - -- ·.Gj~ű 

1 1 1 1 1 1 1 

mm kec. , lrnn6 . 1 ffü-1 ,iav 
Megnevezés 

. 7,62 14,5 82 120 RPG- SZPG Rgr jelz. gjmű. PSZIIJ ae·. EZ ,h1cleg I hető Jdt 

gp1, gsz, mm mm mm mm 1 ______ 9 __ tölt. _____ I 1 1 __ _ 

IIarc- és gépjúrművön, :1 1 . 1 

fegyvernél és harcosnál 0,5 1 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 ii,25 1,0 1,0 

. 1 (1) • (1) 1 1 

z._ el~o .. s~ak.~sznul , 0,'3 · 0,3 0,2 0,2 0,7 1,0 1,2 

Zas:,:loalJna~ osszesen 0,8 0,8 1_'2 1,2 1 1 !J,7 1,0 11 '. 
Ezred raktarban 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0" 1 

Ezreclnél Ö:lS?.esen 0,9 0,9 1,5 1,5 1,1 1,1 0,8 1.1 1 5 

db 300 2500 1750 450 120 80 20 60 1 20 
1 ja. mennyisége } 1 

(2) (~ ~) (~ (2) ~) (~) (2), (3) 
6,6 81,7 58,0 123 540 1920 1l~ 480 W 

kg 

----------------~-------

1,0 

J,2 

1,2 

(J.3 

1,5 

(3) 
5 

l\'legjeR·yzés: (1) A szd. szolg. vez.-től bevonva a z. (lőszercllátó rajhoz) ello. sz-hoz. 
(2) Egy fegyvert alapul véve, 
(3) Egy PSZH-t alapul véve. 
(4) Egy harcost és a tervezett normát alapul véve. 
(5) Az ellátó tagozatnak megfelelő típusú készlet. 

(6) 
1,4 

1,7 

1,7 

o. l 
J ,8 

(G) 
1,4 

1,7 

1,7 

0,1 

1.8 

132 l. 

131 
113 

(ü) Ebből a gjmű. után 0,4 ja., a PSZH után pedig 0,5 ja. kiegészítő készlet. 

O' ., 1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

(4) 
0,40 

1,0 

1,0 1 3,0 

J ,0 

1,0 

(11 
1,75 

3,0 

2,0 

:i,O 

(4) 1 
1,72 ! 

' 
8 

12 



"" "' 

Megnevezés 

Ellátó szakasz 

ZSH. és kiür. raj 

Ck, j8V. raj 

összesen: 
---, 

E!l.'.itó szakasz 

ZSJ-L 

Gk. jav, rnj 

összesen: 

ti. 

1 

1 

1 

-
-
1 

1 

Szem. 

tts.1 ts. 

2 5 

2 2 

1 2 

5 9 

'ritkos ! 

KIMUTATÁS 
az „A" szervezésű z. hadtápjának harcértékéről 

óll. 

1 
h. 

1 
ö. pi. 

14 22 3 

10 14 2 

' 7 -
28 43 5 

---------

Fe. Száll. és egyéb gjmű. Utánfutó 

1 gpt 
1 1 

2 t H 5t 
tj. t~. vo. 

22 - 6 -
14 - 1 -
- 1 - 1 

43 - 7 1 

KIMUTATAS 

I" i" 1 · l1 '?'I l., s<;b. 1 kbt. potlc. v_1z .. m 
szall. szall. uz, 

5 , 

- - - 1 1 

1 - 1 - -
- l - - -
1 1 l 1 1 

- __ I _ - --· 

a „B" szervezésű zászlóalj hadtápjának harcértékéről 

5 

2 

11 

2 

4 

17 

19 19 

31 31 

2. sz. meilékÍet 

Élm. t'eclm. 1 Híl'. eszk. 

52 M. 
mku. 

3 

3 

hiti I R,1051 
éth. D 

2 



Htp. t~~-J 
g fő 

40 

TITKOS! 3. sz. melléklet 

A GL e. hadtáp tervezett szervezete 

~T=-1 
1 

T Segé~;h~l~ 

Hl fő 
3 db 3 t tj. tgk. 
2 db sebsz. gk. 
2 db pc. sebsz. gk. 
1 db kötöző gk. 
1 db 52 M. mko. 
1 db vízszáll. uf. 

Kiürítő szakasz 

17 fő 

Ellátó század ~I [ 

I

,~ 
5 fő 
1 db 3 t tj. tgk. 
1 db 3 t pótkocsi 
l db omkp. 

-->- 1. száll. szakasz 

22 fő 
21 db 3 t tj. tgk. 
2 db 3 t pótk. 

--+ 2. száll. szakasz 

29 fő 
17 db tj. tgk.. 3 t-ás 
8 db üza. tölt6gk. 
7 db 3 t pótk. 
3 db kgs. gk. 

--·->- Ello. szakasz 

1 5 lő 
5 db 3 t tj. tgk. 
4 db 52 M. mko. 
2 db vízszáll. uf. 
1 db :J t pótk. 

,_,.. üza. és egyéb ag. 
1 ---··· ---

1 

___öll_o. mi 
2 fő 
1 db üza. töltőgk. 

j 1 db üza uf. 

·-+ Élm. ello. r~~-

10 fő -- Raktárak -------

1 16 fö 
'-----------+ Gk. jav. raj 

3 fő 
1 db gk, karb. tart. 
gk. 



TITKOS! 4. sz. melléklet 

KIMUTATÁS 

a gl. z. 1 ja. súlyadatairól 

1 

' 
,,A" ,,B" 

szervezés szervezés 
Megnevezés szer. gl. z. szer. gl. z. Megjegyzés 

tonna 

lövész 15,0 13,4 Az adott alegység (z.) 
tervezett fegyverei után 

1 

120 mm-es 7,7 
számvetett mennyiség 

aknavető 3,2 
~ 

1 

82 mm-es 4,3 ~ 
N 
~ 

•o 
..:i 

páncéltörő 5,7 1,4 

Összesen: 33,0 18,0 

kerekes benzin 0,17 0,6 Az össz. gjmű .. várható 
bÓ típus szerinti megoszlás 

" alapján számvetett 
2 kerekes gázolaj 7,73 5,16 mennyiség ·:,, 
:i1 

1 

összesen: 9,14 6,46 

i egyéni zárolt -0,2 0,15 A tervezett és az új 
1 

a norma, valamint a ter-

"' 
. vezett létszám utáni 

~ hideg 0,65 0,61 mennyiség .,, 
. 

1 
főzhető 

1 

0,64 0,61 

Megjegyzés: - gk. ben,zinnél 0,75 fajsúllyal 
- gk. gázolajnál 0,85 fajsúllyal van számolva. 
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üza. 

D 

6 2az 1 melléklet 

Titkoal 

A ffiZH-k UZB1IANYAGGAL V 1U,Ó F':LTÖLTÉSÉ1IBK MÓD
!.) ErJrr.F.!S .GEHETOL1.x.t,_,,I 

~ 
Üza. tögk. 

D D 

a/ TÖltőgépkocsival egy
idejüleg 4 .PGZH :feltöl
táse /: 1-1 tartályba 
való töltés t/ 

b/ Töltőgépkocsival egy
idejűleg 2 PSZE fel
töltése /1 mindkét tar
tályba való töltés:/ 

D D 0 
,._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -eltgk: 

Q Q Q Q Q 
e/ Tehe:rgépkocsin szÁllitott 

kannázott hajt6~~al. való 
:f'eltöltés /r a ke at a 
harcjármüvö.n cserélik 1e s/ ;ög;,;; ,- --.. 

' . CJ 

._ ___ .... 
CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ 

üzaV 
tög~ 

0 D 0 
..afgk. 

d/ Töltőgépkocsival és tgk-án 
szállitott hajtóB.IlJl"ag kom
binált módon való :feltöltés • 

~ Q ~ e/ Töltögépkocsival és tgk-án. 
-s:;~állitot;t hajtóanyag kom
binált módon vnl6 feltöl.
tég~ 





a~sz: melléklet 

GL\Z.1 HADTÁP FJ~PITÉSE ÉS A S:SBEGWi'f:E:K 

HÁTRASZÁLLITÁSÍ.:JAK R=:!'1DJE VÉDELEllB3N 

/: elvi vázlat, egy változat 1/ 

n'----
___ ,, 

,-._r-·-.-· --·----,___; 
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9. sz. melléklet 

A SZEMELYI FELSZERELÉSEK ES A ZÁSZLÖALJ 
MOZGO ANYAGI KÉSZLETEK MÁLHAZASA 

A személyi állomány felszereléseinek málházása 

A PSZH vezetők és toronylövészek a 65 M. kabát helyett 65 M. pc. 
kabátot viselnek. A PSZH személyi állományának fel.szerelése 69 M. mál
hatarisznyával, 69 M. hátizsákkal és a kulacs derékszíjra való ellielyezését 
szolgáló hordcsukorral egészül ki. A PSZH-ban a ·személyi állomány a 
harcjármű tartozékát képező pc. fejvédőt viseli. A PSZH személyi állo
mánya fenti módosítások figyelembevételével az MNVKF 0066/1966. sz. 
Utasításáha:n és a Málházási Utasításban az évszaknak megfelelően előírt 
ruházatot viseli. 

A harcjármű elhagyásakor a személyi állomány magával viszi: 

- ESKCS-t (egyéni ·seb kötöző csomag) és 1 db DP-70 sugáradagmé
rőt a zubbony bal felső zsebében; 

- KÉPA-t (1 doboz 4 db készenléti ampullát) a zubbony jobb felső 
zsebében; 

- a rendszeresített fegyverét és 0,5 ja. gpi., gsz. (5-5 tár) lőszert~ 
illetve 0.25 ja. (5 db) RPG-7 lőszert; 

- a rohamsisakját; 
- a harcos derékszíjára akasztva a gyalogsági ásóját és a kulacsot 

hordcsukorrail; 
- összfegyvernemi védőköpenyét; 
- a gázálarc hordtláskáját, amelyben és a külső zsebjeiben - a 

gázálarcot, valamint eü. személyi felszerelését: 5 db AET (IXECUR) su
gárvédő tabletta, 1 doboz vízfertőtlenítő tabletúa 3x20 db, 1 db. pomzóró 
doboz 15 gr fertőtlenítőszer, SZVCS (személyi vegyivédelmi csomag), 
FMCS-t (fegyvermentesítő csomag) és 1 ja. EZ élelmet (3 doboz 150 gr-os 
húskonzervet és 1 cs. kek:szet) kell ell1elyezni. 

A zászlóalj harctevékenysége folyamatos lőszere-llátásához így 4 db 
vontatmánynélküli gépjármű f:elszabadítható. A 9 db g.épjárművel a zász
lóalj ellátó SZPK (ZPK HTPH) képes a lőszert 2-3 db vontatmány néll<üli 
gépjárműre málházni, s azoklml szükiség esetén a harcjárművek rés~re 
vtánszáJ!lítást végrehajtani; 

- a lőszerellátó rajba tartalék r:akaszokat biztosítani, mivel a PSZH
ban a géppuska rakaszoláJsa, ha a raj a harcjánnűbern tadózkodik, csak 
szükségszerűen oldható meg. Alapelvként kell elfogadni, hogy ha ,a lőszer 
50%-a elfogyott, utánpótlást kell eszközölni a PSZH részére. Ennek gya
kor'lati megvalósitása ·feltételezi, hogy a Wszerellátó ·raja rendelkezik 0,4--
0,5 ja. lőszerrakasszal. A tűztámogató PSZH gpu.-k lőszerutánpótlása ra-
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kaszcserés módszerével kellő időben végrehajtható. A kísérleti kikiépzést 
folytató csapatok feladata lesz a zászlóalj harctevékenységeit kellő időben 
és teljes mérvben, bonyolult körülmények közötti hadtápbiztosításra ké
pes szervezet kialakítása. Az eTre vonatkozó optimális javaslatok megté
teléhez a fentiekhez hasonló összefüggések feltárása, a gyakorlatok, fog
lalkozások elemzése, a köv,etkeztetések és tapasztalatok összegezése szük
séges. 

A PSZH-n belül kerülnek elhelyezésre a harcjármű tartozékát nem 
ldpC'ző alábbi hadtáp- és fegyvernemi anyagok: 

- 8-9 db málhatarisznya (1-1 tarisznyában kell elhelyezni: 1 db 
törülközőt, evőcsészét, evőeszköz kész1e1et, tisztálkodó felszerelést, nyári, 
vagy téli sapkát és PSZH-nként 1 klt. lábbeli tisztító felszerelést); 

3-9 db rohamsisak; 

- 8-9 főre 1 ja. hidegélelem; 

- 450 db KPVT 14.5 mm-es gpu. lőszer (9 db rakaszban, rakaszon-
ként 50 db hevederezve); 

- 1750 db KGKT 7,62 mm-es gpu. lőszer (7 db rakasz, rakaszonként 
250 db hevederezve); 

- 1250 db fsz. lőszer (5 db tár); 
5 db RPG-7 gránát; 

20 db védőkézigránát; 

1 kit. 30 mm-es jelzőtöltény (14 db); 
- 4 db vegyiriadó jelzőtöltény; 

- 1-1 klt. vegyi felderítő és sugárszintmérő. 

A PSZH belső málbázását a D-944 PSZH Anyagismereti és igénybe
vételi Utasítás 11., 26., 27. lapolc1alakon - a 7., 10., 11. sz. ábrákon -
előírtak szerint kell végrehajtani. A PSZH-ba:n rendszeresített állomány 
(3 vagy 9 fő) részére ·az 1 j.a. hidegélelmet a hivatkozott Utasítás 11/7. sz.. 
ábráján az első pontja = 4 db KPVT rakasza mellett jobbról a 1nellső 
válaszfalon kiképzett - az ábrán nem látható ~ t:árolókban kell elhe
lyezni. 

A PSZH belső málházására fent leírtakat a 10. sz. melléklet vázlato
san felülnézetből ábrázolja. 

A személyi felszerelés fennmaradó része a 69 M. málhazsákban kerül 
elhelyezésre: 

- 65 M. kabát béléssel; 

- 1-1 db tornatrikó, zöld ing, rövid alsó, törülköző, 1-1 pár nyári-
és· téli zokni fóliában cso111agolva; 

2 db köpenyszíj egy csatos és 1 db kétcsatos; 

1 klt. lábbeli tisztító felszerelés. 

A gl. szd. ra..¾:t.ftri anyagát a szd. 3-5 db szállító gépjárművére kell 
mi..lhazni. 
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Hadtáp anyagok: 

- a ·szem. áll. ,részére 1-1 db tábori 
- a szem. áll. réészére 1-1 db tábori 

takaró 
- 63 M. sátor 
- a ht. állomány részére ágynemű 
- ht. áll. részére tábori ágy 
____.., rajkályha, füstcsövekkd 
- viharlámpa és mosdótál 
- vizesveder 
- tábori asztal 
- tábori 'SZ.ék 
- vasalt f,a ira tláda 
- háti éthordó 
- tűzifa 

Fegyverezti anyag: 

- ,,HR''-kor a szabadságon levő 
szem. áll. fegyverzete 

- NSZP-2 (éjszakai lövész .irányzék) 

Vegyivédelmi anyag: 

- ládában (5 db T. gázálarc, 8 db T. 
szelence, 4 db öfn-i védőkészlet, 
1 db reagens csősor) 

- ládában 50 db ködgránát 
- gjmű. mentesítő klt. 
- vegyi- és sugárm'entesílő anyag 

·Műszaki anyag: 

- utászlapát 
- utász csákány 
- erdei és ácsbalta 
- erdei fűrész 
- robbanó felszerelés 
- aknakutató műszer 
- gjmű. álCaháló 

„A" szervezés 
szerint 

117 db 

117 db 
1 klt. 
2 klt. 
2 db 
1 db 

2-2 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 
9 db 

100 kg 

5 db 

1 db 
1 db 
1 klt. 

1-1 klt. 

20 clb 
15 db 

3-3 db 
5 db 
1 klt. 
1 klt. 
1 db 

,,B'' szervezés, 
szerint 

83 db 

83 db 
1 klt. 
2 klt. 
2 db 
1 db 

2-2 db 
1 db 
1 db 
2 db 
1 db 

13 db 
100 kg 

5 db 

1 db 
1 db 
1 klt. 

1-1 klt. 

20 db 
15 db 

3-3 db 
5 db 
1 klt. 
1 klt. 

1 db 
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A PSZH belső málházásának elvi vázlata 

10. sz. meUéldet 



11. sz. melléklet 

. l~LV _: i.l_/~ZL!'." ' 

a gl.szd. an;yac;szállit6 tgk. málházásához 

~ 

1 

L 
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12. sz. mellék-l.et 

A HAJTÖANYAG-SZÜKSÉGLET MEGALLAPiTASANAK 
ES BIZTOSíTASANAK, 

VALAMINT UTANTÖLTÉSÉNEK EGY VÁLTOZATA 

A gépkocsizó lövészzászlóalj békehelyőrsé,géből 300 km-es menetet 
hajt végre és „A" változat szerint V AK-t foglal. Az ezred a V AK-ba való 
beérkezést követő 5-6 órán belül tov:ábbi 50 km-es előrevonás után harc
bavetés.re kerül. Ezért a pihenők alatt, s a V AK-ba való beérkezéstől szá
mított 1,5 órán belül fel kell tölteni üzemanyaggal a mozgó- és kiegé.szítő 
készlet szintjéig, ,,B" változat szerint ,az ezred VAK elfoglalása nélkül 
hai:cbavetésre kerül, ezért a pihenők alatt kell a mozgókészlet szintjéig 
feltölteni. 

A gépkocsizó lövészzászlóalj a békehclyőrségből mozgó- és kiegészítő 
készlettel kezdte meg a menetét az ezred főerői élén. A gl. ho. az ezredet 
V ÁK-ban, illetve annak elfoglalása nélküli harcba vetés e.setén az előre
vonási útvonalain tölti fel, gépkocsizó lövészzászlóaljarrként 2-2 db töl 
tőgépjánnűvel. Az ezred a gépkocsizó lövészzászlóaljat megerősítette 

1 db üzemanyag töltő gépjárművel. Az ezred éjszaka 35 km/ó átlag 
mcndsebességgel hajtja végre a menetet, ,az első rövidpihenőt 30 perces 
időtartammal, 3 órai menet megtétele után a ha·rcmez.őt 6 órai menet után 
40 perc időtartammal tervezi. Hosszúpihenőt 5 órában a V ÁK-ban hajt 
végre. 

A PSZH-k {2x90 l-es tartállyal és 1 db 20 1-e's kannázoU üzemanyag
gal) összesen 200 1 gázolajjal rendelkeznek. A fogyasztás 100 km-re 30 1. 
A gépjárművek az 1,4 ja. üza. készlet szállításához az alábbi mennyiségű 
kannával rendelkeznek: Gaz-69, B 3 db, a Garant sebesültszállító gk. 6 db, 
a Csepel 344/D 5 db, a FUG 2 db. A gépkocsizó lövészzászlóalj gép- és 
harcjárműveinél összesen 247 db 20 l-es üza. kanna található. 

A gépkocsizó lövészzászlóalj üza. ellátó raja a 0,3 ja. rnozgókészletet 
az alábbiak szerint szállítja: 

- Az „A" szervezés ·szerint gl. z.-nál 80 1 gk. benzint 4 db 20 l-es 
kannában, 2728 1 gázolajat 86 db 20 l-es kannában és az üza. utánfutóban. 

- A „B" szervezés szerinti gl. z.-nál 240 1 gk. benzint 12 db 20 l-es 
kannában, 2022 1 gázolajat 51 db 20 l-es kannában és az üza. utánfutóban. 

Az „A" szcrve7iésű gépkocsizó lövészzászlóaljnál menet alatti ü2n. fo
gyasztás 1,5-szeres szorzóval számolva {egy változat szerint) gép- és harc
járművenként 450 súlyozott km-re összesen 210 1 benzin és 8750 l gázolaj. 
Az első rövidpihenőig megtett út 158 súlyozott km, amely a PSZH-eknél 
47 1, a Cs-344/D gépjárműveknél 38 1 üza. fogyasztást jelent. 

Az utántöltés rendje a következő lehet: 
- a gépkocsizó lövészzászlóalj üza. eHátó raja kannacseré:s meg8ldás

sal és feltöltéssel az első rövidpihenő ideje alatt képes a PSZH-knak, a 
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gépkocsiknak 20-20 1 üzemanyagot utántölteni, összesen az „A" szervezé~ 
szerint 75 db 20 l-es kannákban 1500 1 hajtóanyag. A „B" szervezés sze
rint 53 db 20 l-es kannákban 1060 1 hajtóanyag; 

- a második rövidpihenő ideje alatt az üza. e11átó raj feltölti a töltő
gépjárműből .a leürített 75, illetve 53 db hajlóanyagos kannát. Így a V ÁK
ba való beérkezéskor, vagy újabb pihenő ideje alatt a kannacserés -
gépkocsizó lövész alegységnél igen jól bervált - módszerrel rövid idő alatt 
végrehajtható az utántöltés; 

- a V AK-ban az üza. feltöltést a feladat, a lehetőség és a helyzet 
függvényében kell megoldani, az ezredtől megerősítésül kapott 1 db töltő
és a VAK-ba a hadosztálytól beérkezett 2 db töltőgépjárműve1; 

- ,,B" változat szerint a feltöltést az ezredtől megerősítésül kapott 
1 db töltőgépjárművel és a zászlóalj üza. eillátó raj erőivel és eszközeivel. 

A íeltöltés 1-1,5 óra alatt mindkét szervezés szerinti gl. z-nál végre
hajtható. 
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MELLÉKLETEK 

Kimutatás a gl. e. és z. mozgó anyagi készletek lépcsőzéséről. 
Kimutatás az „A" szervezésű z. htp. harcértékéről. 
A gl. e. htp. tervezett szervezete. 
Kimutatás a gl z. 1 ja, súlyadatairól. 

Gl. z. menetrendjének egy lehetséges változata. 
PSZH-k üzemanyaggal való feltöltésének módszerei. 

Gl. z. hadtápja ·előrevonásának rendje menetből indított támadás
ban. 

8. sz. Gl. z. hadtáp felépítése és a sebesültek hátraszáll-ítása. 

9. sz. A személyi felszerelések és a zászlóalj mozgó anyagi készletek mál-
házása. 

10. sz. A PSZH belső málházásának elvi vázlata. 

11. sz. Elvi vázlat a gl. szd. anyag.szállító tgk. málJházásához. 
12. sz. A hajtóanyag szükséglet megállapításának és biztosításának, vala

mint az utántöltések egy változata. 
13. sz. Az „A" szervezésű gl. alegységek lősze·rellátásának általános 

rendje. 

14. sz. A „B" szervezésű gl. alegy;ségck lőszerellátásának rendje. 
15. sz. A PSZH-k lőszerrel való feltöltésének rendje. 
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