
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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