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A csapatok korszerű harceszközökkel való felszerelése, a korszerű 

szervezetek létrehozása, az ellenség harce.szközeiben és harceljárásában 
végbement változások, szükségszerűen megkövetelik az új ismeretek 
megszerzését és azok készség szinten tartását. Az ehhez szükséges felté
telek megteremtését elsősorban a helyes kiképzési módszerek kialakítá
sával érhetjük el. 

Az elmúlt évek kiképzési tapasztalatai azt igazolták, hogy a személyi 
állomány, ezen belül a hadtápalegységek célirányc,s és hatékony felké
fzítése kiképzési bázison, tábori kiképzés keretében megvalósítható. 

A k·iképzési bázison folyó, tábori kiképzés lehetővé teszi: 

- a napi kiképzési órák számának 8-12 órára történő növelését; 
- a kiképzés folyamatos (nappal és éjjel) végrehajtását a témától 

függően; 

- a gl. z. teljes állományának részvételét a kiképzésen. 
- A gl. zászlóaljak közvetlen alegységei egymással együttműködve 

folytathatják kiképzéseiket; 
- A kiképzési segédeszközök, a szükséges objektumok a helyszínen 

igénybevehetők. 

- A harc- és gépjárművek a laktanya és a kiképzési bázis távolsá
gától függetlenül a bázison elhelyezhetők. Kiszolgálásuk, karbantartásuk 
tábori viszonyok között megoldható. 

- A sorállomány - szükség esetén a tiszti állomány is - elhelyez
hető a bázison tábori viszonyok között. A hivatásos állomány azonban, 
n szolgálat kivételével beszállítható éjszakára a helyőrségbe. 

A fenti követelményeket kielégítő kombinált harcászati gyakorlóterek 
lehetővé teszik az összfegyvernemi és fegyvernemi alegységek korszerű, 
az új követelményeknek megfelelő kiképzés végrehajtását. Ezeken a gya
korlótereken a kiképzés feltételeit biztosító elemek alapvetően ki vannak 
építve. Ilyenek: 
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- gyakorló pálya a katonák, alegységek felkészítésére az ellenség 
harckocsijai elleni közelharcra; 

- gyakorló pálya a katonák, alegységek felkészítésére az ellenség 
gyújtó eszközei elleni védelemre; 

- a gép- és harcjármű vezetési pálya; 
- elektromos harcszerű lőtér, az éles kézigránát dobó pályával; 
- elektromos lőelőkészítő pálya, a gyakorló kézigránát dobó pá-

lyával; 
- harckocsi lőtér; 
- gyakorló pálya a katonák, alegységek felkészítésére az ellenség 

alacsonyan támadó légi céljai elleni harcra; 
- harci ösvény, mint a személyi állomány fizikai, pszichikai felké-

szítésének objektuma; 
- testnevelési és sportkombinát; 
- gL z. hadLápalegységeinek felkészítését szolgáló gyakorló pálya; 
- a gL e. hadtápalegységeinek felkészítését szolgáló gyakorló pálya; 
- különböző tantermek. 

Ezen tanulmány közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújt
sunk a csapatok PK HTPH-einek hasonló kiképzési bázisok hadtáp
kiképzésben való eredményes felhasználásához. 

1. Az összfegyvernemi és fegyvernemi objektumok felhasználásának 
lehetőségei a hadtápalegységek kiképzéséhez 

Először azokról az összfegyvernemi és fegyvernemi gyakorlópályákról 
kívánunk szólni, amelyek a hadtápalegységek felkészítése, kiképzése során 
felhasználhatók. Ilyenek: 

a) Az elektromos !őelökészítő pálya 

Rendeltetése, hogy biztosítsa a lőgyakorlatok eredményes végrehaj
tására történő felkészülést az érvényben levő lövészeti szabályzat köve
telményei szerint. Berendezettsége lehetővé teszi - a meghatározott 
fegyverfajták - a hadtápkatonák, alegységek viszonylatában a géppisz
toly-lőgyakorlatok előkészítését, illetve a lőelőkészítő foglalkozások leve
zetését, a figyelés, a távbecslés, a célfelderítés oktatását és begyakorlá
sát, valamint a kézigránát dobás oktatását. 

b) Az elektromos harcszerű lőtér 

Rendeltetése, hogy biztosítsa az összes fegyverfajtákkal az egyéni, 
valamint a kötelék lőgyakorlatok végrehajtását. A hadtápkatonák és al
egységek lőkiképzési feladatainak végrehajtása szempontjából a géppisz
toly szektor igénybevétele szükséges, ahol végrehajthatók az összkövetel
ményi program alapján meghatározott egyéni löfeladatok. 

c) A légvédelmi gyakorló pálya 

Rendeltetése, hogy biztosítsa az összfegyvernemi és fegyvernemi al
egységek felkészítését, a kis magasságban szálló légi célok elleni harcra. 

Tekintettel arra, hogy az ellenség légi ereje a különböző objektumo
kat - így a hadtáp objektumokat is - támadja, s a szaklégvédelmi egy
ségek - alegységek - csak a legfontosabb harcrendi elemek oltalma
zására képesek, szükséges a hadtápalegységek ilyen irányú felkészítése is, 
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d) A harckocsi elleni közelharc gyakorló pálya 

Rendeltetése, hogy a katonák, a rajok begyakorolják a harckocsi el
leni közelharc módjait, kialakítsa azokat az erkölcsi, politikai tulajdon
ságokat a személyi állományban, amelyek a test-test elleni küzdelemhez 
szükségesek. Ez a pálya alapvetően az összfegyvernemi alegység felké
szítését hivatott biztosítani. Azonban a korszerű harcban az ellenség 
harckocsijainak és páncélozott szállító harcjárműveinek tömeges alkal
mazásával kell számolnunk, és nem kizárt az, hogy az ellenség harcko
csijai betbrnek a harcrend mélységébe. ahol megfelelő szervezett páncél
elhárítás már nincs, s azok megsemmisítése a hadtápkatona vagy a kije
lölt rajok feladata. 

e) A 9yújtóanyagok elleni védelmi pálya 

Rendeltetése, hogy a személyi állomány megismerje az ellenség által 
nlkalmazható gyújtóanyagokat, azok alkalmazási eszközeit, megsemmisítő 
hatásait és a gyakorlatban elsajátítsa a keletkezett tüzek oltásának kü
lönböző módjait. A gyújtóeszközök alkalmazását az ellenség a harctevé
kenységek különböző módjaiban alkalmazhatja, nem csak a harcoló al
egységek ellen, hanem a különböző objektumok ellen is. lgy a gyújtó
anyagok alk~lmazása különösen veszélyes a hadtápalegységek, egységek 
ellen, ahol igen sok gyúlékony és robbanás-veszélyes anyag Van. Ezen 
indokok alapján a hadtápalegységek ilyen jellegű felkészítésének az ál
talános katonai kiképzés keretében nagy jelentősége van. 

f) Harci ösvény 

A harci ösvény. egy újonnan kialakított objektum, amely a harcosok 
fizikai, pszichikai felkészítésének objektuma. A pálya alkalmas arra, hogy 
a katonák egyenként, valamint rajonként gyakorolhassák a harc alapvető 
fogásait a valóságot megközelítő hatások kiváltása mellett. Egyes elemei
nek leküzdése növeli a harcosok fizikai állóképességét, félelemérzetük 
leküzdését. 

g) A kombinált harcászati gyako,·lótér 
A gépkocsizó lövészalegységek harcászati kiképzésének alapvető bá

zisa. Biztosítja a gépkocsizó és fegyvernemi aeg.-ek harcászati, szakhar
cászati kiképzését, a harc eredményes megvívásához szükséges készsé
gek kialakítását, a harctéri valóságot legjobban megközelítő körülmé
nyek között. Elemei felhasználhatók a különböző raj, szakasz, század, 
zászlóalj típusű harcászati alaki foglalkozások, század harcászati gyakor
lat egy mozzanatának végrehajtására. A hadtápalegység harcászati ki
képzésére a kombinált harcászati gyakorlótér egyes elemei igénybeve
hetők. Ezek: 

- a vadász szakasz támpont, ahol a hadtápalegységekkel raj, il
letve szakasz kötelékben támadó jellegű harcászati foglalkozás vezet
hető le; 

- saját elveink szerint kiépített szakasztámpont, ahol a hadtápalegy
ségek gyakorolhatják az egyes harcos tevékenységét védelemben, raj, 
szakasz kötelékben védelmi jellegű harcászati feladatokat, valamint a mű
szaki kiképzés keretében a különböző műszaki létesítmények kiépítésével 
kapcsolatos kérdéseket. 
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h) Egyéb gyakorlópályák 

A felsoroltakon kivül rendelkezésre állnak a tömegpusztító fegyverek 
elleni védelem, a műszaki, a gépjárművezetői kiképzéshez szükséges gya
korlópályák a h,:1dtá:1alegysCgek részére. Tereptani kiképzésükhöz a tel.ies 
gyakorlótér alkalmas. 

Az alaki kiképzéshez a laktanyai alaki gyakorlópálya, a testnevelési 
kiképzéshez sportkombinát akadálypálya, úszómedence áll rendelkezésre. 
A szabályzatismeret gyakorlati oktatására szolgál az őrmintakert. 

Összességében: a hadt.áp személyi állomány kiképzését a kialakult 
komplex gyakorlótér kedvezően elősegíti. A csapatok PK HTPH-ei előtt 
áll a feladat. hogy a lehetőségeket a hadtápkiképzés színvonalának növe
léséhez kihasználják. 

2. A komplex gyakorlótér hadtáp elemei és azok felhasználása a had
tápkiképzésben 

A komplex harcászati gyakorlótérrel szemben támasztott alapvető 

követelmény az, hogy legyen alkalmas az egységeknél levő fegyvernemi 
és szakalegy;.;égek harcászati és szakharcászati feladatainak elemenkénti 
begyakorlására. E követelmény alapján került sor a gyakorlótér hadtáp
elemeinek kialakítására. 

A gyakorlótér hadtápelemei lényegüket tekintve a hadtáp kiképzés 
egyik bázisát alkotják. 

A gyakorlótér hadtáp elemeinek rendszere magába foglalja: 
a) A saját szakasztámpont mögött levő gépkocsizó lövészzászlóalj 

gyakorlótéren: 
a zászlóalj-segély helyet; 

- a zászlóalj lőszerfelvételezö helyet és 
- a gazdasági ellátóraj települési helyét. 
b) Az elsőlépcső zászlóaljak körle\ei mögött: 
- az ezredsegélyhely helyét. 

e) Az ezredhadtáp gyakorlótéren: 
a hadtáp vezetési pontot; 
a lőszerraktárt; 
az üzemanyagraktárt; 
az élelem és ruházati raktárt; 
valamint a rakodóteret. 

A hadtáp gyakorlótér műszaki létesítményeit - egy célszerű válto
zatban - az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Aeg. htp. 
Eg. htp. gyak. pálya gyak. pálya 

1 .,; 1 

1 

Az elemek megnevezése 1 ~ 

1 ~ 
1 ct ct ~ ~ " 

1 

~ 1 .,; :i: :i: ~ .,; 
~ s .e -' [/J [/J ~ ~ 

ló :i: •o 'öl 8 ~ N í>l - '~ ,o 

1. 
' 
1 "iT3.-T4. 1 5. 6. 1 7. 1 8. 1 9. Tw.~ 

1 

1 

1 

1 Csoportos tgk. fedezék 
(rőzsével burkolva) 

1 
1 1 1 3 

Gépkocsi fedezék 1 tgk, 
1 részére (rőzsével burkolva) 

1 

1 3 2 1 1 8 
Gépkocsimotor fedezék 1 1 1 1 1 4 

1 
Csoportos mozgókonyha 
fedezék (rőzsével burkolva) 1 

1 Mozgókonyha fedezék 1 mko. 
1 részére (rőzsével burkolva) 1 1 1 2 

Törszbusz fedezék 
(rőzsével burkolva) 1 1 
Anyagfedezék (rőzsével 
burkolva) 1 1 1 1 1 5 

Mellvéd alatti fedezék 1 1 

Egyetemes lőpadka álló 
tüzelésre 1 1 1 2 1 1 1 1 9 

3 méteres harcárok nyitott 1 1 1 l 1 1 7 
3 méteres harcárok fedett 
(burkolva) 1 1 1 1 4 
Gépkocsi fedezék kötöző gk, 
részére ' l j 1 

í Sátor fedezék 1 
1 

1 1 3 
Sebesültek fektetéséhez 
szükséges fedezék 
6x3 m-es, 0,8 m mély 1 1 
Fűrészfogas rakodó 1 • 1 
Oldal és homlok rakodó 1 

1 

1 
1 í 1 

1 
1 

Összesen: 

Fenti létesítmények az egység PK HTPH irányításával az egység 
erőivel megépíthetők. 

Az egyes objektumokon belüli - jelenleg kiépítésre nem került -
elemeket '!0x20 cm-es jelzőtáblákkal tettük láthatóvá. 

Nevezetesen: 
a) A gl. z., elló. szakasz települési körletén belül: 
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- löszerellátó, az üzemanyag-ellátó és az egyéb anyag ellátóraj 
helyét; 

- a személyi állomány pihentetésére kijelölt helyet; 

b) Az ezredsegélyhely települési helyén belül: 

- az irányítópontot, mentesítőhelyet, az átvevő-osztályozó, fegyver
zetgyűjtő, az elkülönítő és a kiürítő helyet, valamint a lábadozók elhe
lyezésének helyét; 

- a gépkocsi telephelyet. 

c) Az ezred hadtáp második lépcső települési körletén belül; 

a híradó alegység helyét; 
- raktáranként az üres tároló edényzet (göngyöleg) helyét; 
- a páncélos és gépkocsizó. valamint a haditechnikai anyagraktár 

helyét; 
- raktáranként a felesleges, használhatatlan és javításra váró anyag 

(technikai eszköz) helyét; 
- a mentesítőhelyeket; 
- a személyi állomány pihenésre kijelölt helyeket. 

E gyakorlótér hadtápelemeinek müszaki leirását az 1. sz. melléklet 
tartalmazza. 

A kiépített hadtáp objektumokon a kötelékkiképzés időszakában 
alapvetően az alábbi témakörök gyakorolhatók a szakharcászati, vala
mint általáno.'5 katonai-harcászati-alaki foglalkozások keretében: 

a) A szakharcászaii, alaki szakharcászati komplex foglalkozásokat 
a hadtáp összkövetelményi program, valamint a különböző utasítások 
alapján a szolgálatiág-vezetők tervezik meg és vezetik le. A foglalkozás0k 
vezetése során saját alegységeikkel, valamint a szállítási feladatokat 
megoldó gépkocsivezetőkkel gyakorolják, illetve besúlykolhatják: 

- a raktár elhelyezési körletének felderítését, a gépkocsik beveze-
tését a körletbe. az egyes részlegek elhelyezését; 

a munkafeltételek megteremtését: 
az álcázási feladatok végrehajtását; 
a műszaki munkák végrehajtásának rendjét. sorrendjét. módjait; 
az anyagok kiszállításra történő előkészítését, málbázását; 
az elöljárótól érkezö anyagszállítmányok fogadását, az anyagok 

átvételének, átmálházásának különböző módjait; 
- a kiadási-bevételi okmányok vezetésének rendjét; 
- az anyagok, technikai eszközök részleges mente~ítését, a rendsze-

resített és szükségeszközök felhasználásával; 
a szennyezett anyagok gyűjtésének és megsemmisítésének mód-

jait; 
az egyes raktárak személyi állományának őrzés-védelmi felada

tait, az egyes jelzésekre végrehajtandó feladatokat. 

Ezeket a foglalkozásokat megtarthatják a szolgálatiág-vezetők külön
külön időpontban. Ez függ attól, hogy az adott egység PK HTPH milyen 
időrendi sorrendben tervezi be ezeket a foglalkozásokat. Célszerű azon
ban a foglalkozásokat szolgálati áganként külön időpontban megtartani, 
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mert ebben az esetben a teljes hadtápgyakorló tér felhasználható az adott 
alegység kiképzési feladatainak végrehajtására. Nincs zsúfoltság, nem ke11 
csökkentett területen tevékenykedni. Szolgálati áganként az egyes fog
lalkozások 1-2 kiképzési nap keretében 14-16 kiképzési órában végre
hajthatók. 

b) Az általános katonai-komplex foglalkozásokat az adott egység tel
jes hadtáp állománya részere egyi.dőben1 kötelékben kell végrehajtani. 
E:;;eket a foglalkozá:'.okat a PK HTPH-ek tervezik meg és vezetik le a 
szolgálatiág-vezetők bevonásával. A foglalkozás jellegéből adódóan le
hetőség van arra, hogy az egyes fogásokat, mozzanatokat, amelyek elsa
játítása a kívánt színvonalat nem éri el, a foglalkozásvezetők megismé
teltessék. Sűlykolják addig míg a katonáknál a megfelelő jártassági fok 
ki nem alakult. Ezeken a foglalkozásokon gyakorolhatók az alábbi témák: 

- a teljes hadtápkörlet felderítése; 
- a hadtápalegységek bevezetése, elhelyezése; 
- különböző védelmi létesítmények kiépítése, a meglevő objektumok 

továbbfejlesztése; 
- az álcázási feladatok különböző módjainak végrehajtása; 
- ellenséges légicsapás elhárítása, következményeinek felszámolása; 
- tüzek oltása, anyagok kimentése, sérült technika vontatása, be-

omlott fedezék alól sérültek kimentése, ellátása, akadályok elhárítása az 
utakon, stb.; 

- a települési körlet elleni földi támadás elhárítása; 
- vegyes szállító oszlopok megalakítása; 
- rombolt útszakaszokon a műszaki munkák végrehajtása; 
- vegyes gépkocsi oszlopok megfordítása; 
- új oszlopok megalakítása; 
- a szennyezett utak mentesíté':ie különböző módszereknél. 
Ezeknél a foglalkozásoknál a hadtáp gyakorlótér igénybevétele mel

lett, szükséges a kombinált harcászati gyakorlótér fegyvernemi objektu
mainak az igénybevétele is, mint például a légvédelmi gyakorló pálya, 
valamint a gyújtóanyagok elleni védelmi pálya. Mivel az átvételre kerülő 
témák összetetten jelentkeznek, a kiképzés időtartamát célszerű legalább 
2-3 napra tervezni, s a tiszta kiképzési időt 25-30 órában meghatározni 
az alábbi bontásban: 

a légvédelmi gyakorló pályán történő felkészítésre 4; a gyűjtóanya
gok elleni védelmi pályán történő felkészítésre 6 órát; míg a fennmaradó 
15-20 órát a többi témák egyenkénti besűlykolására célszerű fordítani 
a hadtáp gyakorló pálya felhasználásával. 

Arra kell törekedni ezeken a kiképzéseken. hogy a hadtápkatonák 
megfelelő jártasságot szerezzenek a különböző feladatok végrehajtásában, 
vagyis <lmit az alapkiképzés időszakában az elméleti kiképzés során meg
tanultak, azt képesek legyenek megfelelő színvonalon a gyakorlatban 
végrehajtani. 

e) Mint már említettük, az egység hadtáp gyakorló pályán végre
hajtandó foglalkozások részét képezi a PK HTPH által tervezett és ve
zetett szakharcászati komplex foglalkozásnak. Ennek alapvető feltétele, 
hogy a kiképzést tervező személyek a gyakorlat helyét űgy válasszák 
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• 

• 

meg, hogy a gyakorló pálya abban benne legyen, annak részét képezze. 
Elképzelhető, a beállítástól függően az, hogy a gyakorló pálya a foglal
kozás kezdetén mint VAK, vagy a tevékenység során, a harcnap befe
jező időszakában. mint elhelyezési körlet .kerül felhasználásra. Az eddi
giektől eltérően, arra kell törekedni, hogy ezeken a foglalkozásokon az 
egyszerű és az összetett, bonyolult feladatok is végrehajtást nyerjenek 
a teljes állománnyal, függetlenül attól, hogy azok melyik időszakban 

vonultak be. Ennek figyelembevételével a komplex foglalkozások során 
az egység hadtápgyakorló pályáján a következő témák hajthatók végre 
nappal és éjjel, hagyományos és tömegpusztító fegyverek alkalmazásá
nak viszonyai között: 

- települési körlet szervezett elfoglalása, berendezése, munkafelté
telek megteremtése; 

- őrzés-védelem feladatainak gyakorlása, ellenséges behatások (föl-
di-légi) elhárítása; 

- járművek előkészítése rakodáshoz; 
- rakodókhoz történő beállás; 
- anyagok előkészítése kiadáshoz, az ag.-málházás, rögzítése, ál-

cázása; 
- forgalomszabályozási feladatok a körletben; 
- alegységek részére anyagátadás a körletben az egyes raktáraktól; 
- anyagátadás alegységek részére egység anyagátadó ponton; 
- anyagátadás aeg. részére menetvonalon; 
- szennyezett körletben való tevékenység (kivonás, részleges men-

tesítés stb.); 
- anyagok kiszállítása a harcoló alegységekhez a zászlóalj tagozat 

megkerülésével; 
- elöljárótól érkező anyagszállítmányok fogadása, bevezetése, átvé

tele, okmányolása. 
Ezekkel a témákkal tervezett foglalkozások időtartamát az adott ki

képzési időszakban célszerú 2-3 napra, 36-40 órára tervezni. A teljes 
komplexitásra való törekvés megteremti a feltételeit annak, hogy a had
tápalegységek teljes állománya rövid idő alatt összekovácsolódjon, meg
felelő jártasságra tegyen szert a harctevékenységek során jelentkező 
~zakfeladatai eredményes végrehajtásához. 

d) Az egységsegélyhely szakharcászati komplex foglalkozása. 

Az egyes kiképzési időszakokban az eü. katonák összevont kiképzé
sen vesznek részt a magasabbegységek egészségügyi alegységeinél, to
vábbá minden egység végzi a sebesültvivök összevont kiképzését. Ezeken 
n kiképzéseken a zárófoglalkozások terepen kerülnek levezetésre komplex 
foglalkozások keretében, a hadtáp összkövetelményi program témakörei 
alapján. Az egységek ezeket a lehetőségeket használhatják fel egészség
ügyi katonáik szakkiképzésére, illetve ezeken a foglalkozásokon van lehe
tőség arra, hogy a különböző típusú segélyhelyek állományát, a sebesült
vivők igénybevételével komplexen foglalkoztassák. A kiépített gyakorló 
rályán az alábbi szakfeladatok gyakorolhatók nappal és éjjel, hagyomá
nyos és tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai között: 

- a segélyhely elhelyezési körletének felderítése; 
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- az alegység bevezetése, elhelyezése, munkafeltételeinek megte
remtése; 

- a különböző funkcionális részlegek telepítéEe, a működés felté
teleinek biztosítása (átvevő, osztályozó pont, mentesítő hely, átvevő, osztá
lyozó tér; kötöző, fektető, kiürítő stb.); 

- az őrzés-védelmi feladatok begyakorlása; 
- a rendszeresített technikai eszközök, anyagok kezelésének gya-

korlása; 
- a sérültek kiemelése a harcjárműböl; 
- sebesültek összegyűjtésében való részvétel a harcmezőn, azok 

hátraszállítása a segélyhelyre különböző gépjárműveken (seb. száll. gk., 
tgk. berendezve stb.); 

- sebesültek ellátása a segélyhelyen (fogadás, osztályozás, ellátás, 
kiürítésre előkészítés stb.): 

- anyagok, eszközök részleges mentesítésének gyakorlása. 

Ezekre a .foglalkozásokra 2 nap keretében 20-24 óra tiszta kiképzési 
idő beállítása szükséges. A foglalkozás végrehajtásának feltételei a kom
binált harcászati gyakorlótér különböző objektumainak felhasználásával 
biztosítottak. A fogJaJkozás levezetését azonban meg kell, hogy előzze 
a gondos tervezőmunka, mely az adott egység PK HTPH-re és egész
ségügyi szolgálatvezetöjére hárul. 

e) A zászlóalj hadtápalegységek részére kiépített gyakorlópálya, és 
r elhasználásának lehetősége a gl. z. htp. személyi állomány kiképzésében. 

A zászlóalj hadtápalegységei kiképzését segítő gyakorlópálya a zászló
alj kombinált harcászati gy"akorlótér szerves részét képezi._ Rendeltetése, 
hogy biztosítsa a zászlóalj hadtáp alegységei felkészítését a harctevékeny
ségek során végrehajtandó ·hadiápbiztosítási feladatokra. Levezethetők 
a gyakorlóLéren az összfegyvernemi alegységekkel egyidőben a szakhar
cászati, alaki foglalkozások. Részét képezheti a gyakorlótér elemeivel a 
gl. z. ellátó szakasz és segélyhely komplex gyakorlatának. valamelyik szd. 
gyakorlattal összehangolva, annak különböző mozzanataira ráépítve. 

A zászlóaljak hadtápalegységeinek felkészítése során: 

a kombinált harcászati gyakorlótér összfegyvernemi elemeinek fel
használásával a ZSH állománya és a gl. szd. sebesültvivöi gyakorolhatják: 

sérültek felkutatá::;át, megközelítését harcban; 
- a harcmező figyelését; 
- a sérültek ellátását, hálraszállítását a szd. sebesültfészekbe kü-

lönböző módszerekkel; 
- harcjárműböl sérült kiemelését. ellátását; 
- sérültek harcjárművel (PSZH-val) történő hátraszállítását a zászló-

alj-segélyhelyre; 
- a tehergépkocsi berendezését sebesültszállításra; 
- sérültek felrakását a sebesültszállító, illetve az erre a célra beren-

dezett tehergépkocsira. 
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- az elhelyezési körlet elfoglalását, a működési feltételek megterem-
tését; ,' 

- a sebesültszállító gépkocsival a ZSH-re történő beállást; 
- a sérültek kiemelését a gépkocsiból, elhelyezését a kiásott fede-

zékben; 
- a sérültek eü. ellátását a fedezékben; 
- a sérültek átszállítását a kiürítő helyen levó fedezékbe. 

A zászlóalj eUátószakasz részére kiépített elemek, valamint a kombi
nált harcászati gyakorlótér elemeinek felhasználásával a zászlóalj ellátó 
szakasz áUománya gyakorolhatja: 

- a harcjárművek feltöltését lőszerrel és hajtóanyaggal a harc
rendben; 

- szd. lőszer felvételező helyen lőszer kiadását az alegységeknek: 
felesleges anyagok leszedését; 

- meleg étel, valamint az anyagjárandósági cikkek kiosztását a szd. 
ételkiosztó helyen, a felesleges, és napközben a harcmezőn összegyűjtött 
anyagok átvételét: 

- lőszer kiosztását a zászlóalj löszerellátó helyen az alegység szol
gálatvezetők részére; 

- meleg élelem kiosztását az élelem ellátó raj települési helyén. 
hátiéthordóban, az alegységektől hátraküldötl katonáknak; 

- z. közvetlen alegységek feltöltését hajtóanyaggal, üza.-utánfuló 
alkalmazásával, valamint marmonkannák cseréje űtján; 

- az elhelyezési körlet felderítését; 
- az alegységek bevezetését, elhelyezését; 
- a munkafeltételek megteremtését; 
- az elöljárótól érkező anyagok fogadásának, bevezetésének, átvé-

telének módjait; 
- az őrzés-védelem feladatait; 
- az anyagok és technikai eszközök részleges mentesítésének fel-

adatait. 
A fenti témák gyakoroltatá=;ához szükséges idő, a kihelyezés időtar

tamától függően 24-30 óra. E foglalkozások megtervezésénél a zászlóal.i 
törzzsel való együttműködés fontos, mert az egyes kérdések begyakorlá
sát az „éles" ellátási feladatok megoldása mellett kell az alegységeknek 
végrehajtani. Ez a körültekintő munka az egységeknél vagy a PK HTPH-re 
vagy az általa kijelölt hadtáp tisztre hárul. A foglalkozások tervezésénél 
és levezetésénél itt is törekedni kell arra, hogy a zászlóalj hadtápalegysé
gek feladataikat egyszerű és bonyolult körűlmények között gyakorolják. 

f) Az elméleti kiképzést szolgáló tantermek és azok felhasználása 
a hadtáp személyi állomány kiképzésében. 

A hadtápkatonák, alegységek, a hivatásos és továbbszolgáló állomány 
harcászati és szakkiképzésének megalapozása, az elméleti ismeretek meg
szerzése, növelése érdekében szükségesek a tantermi, elméleti foglalko
zások is. A tantermek rendeltetése: 

- az alapfogalmak egységes értelmezése; 
- az oktatandó anyagok bemutatása, működési mechanizmus meg-

értetése; 
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a szakfeladatok megoldását biztosító célszerű módszerek szemlél-
tetése; 

az oktató állomány foglalkozásra történő felkészülésének segítése. 

A hadtápkatonák, alegységek általános lcatonai ismereteinek elsajá
títása céljából célszerű igénybevenni a különböző tantermeket. Ezek: 
a lökiképzési tanterem, a vegyivédelmi szaktanterem, és a műszaki .szak
tanterem. Ezekben a tantermekben rendelkezésre állnak azok a metsze
tek, tablók, szakanyagok, melyeket az általános katonai kiképzés kere
tében a személyi állomány oktatása során célszerű felhasználni. A tan
termekben oktathatók az alábbi témák: fegyveranyag ismeret, löelmélet, 
az atom-, vegyi-, biológiai fegyverek jellemzői, hatásai, az ellenük való 
védekezés módjai, az egyéni vegyivédelmi eszközök, az alegységek men
tesítő eszközei, a köd és füstképzö eszközök elméleti kérdései, a tüzelő
állások, a lövész és közlekedő árkok rendeltetése, típusai, kiépítésük nor
maidői. Az aknák és robbanó anyagok adatai, használatuk során betar
tandó biztonsági rendszabályok, stb. Tehát azokat a témákat lehet itt 
oktatni, amelyek ismerete nelkül a gyakorlati feladatok végrehajtása nem 
lehetséges. 

A hadtápkatonák, alegységek szakkiképzésének feltételeit hivatott 
biztosítani a hadtáp szaktanterem. Ez lehetővé teszi: - kisalegység (sza
kasz) egyidejű oktatását; - a továbbfejlesztés lehetőségeit nagyobb 
munkaráfordítás nélkül; - az összfegyvernemi, fegyvernemi és a hadtáp
katonák elméleti kiképzését az összkövetelményi programok tematikája 
alapján; - a tisztesek, a hivatásos állomány felkészülését a hadtáp kikép
zési tárgykörök oktatására. Szemléltető eszközei és anyagai, a különböző 
audióvizuális oktatás feltételeit biztosító technikai eszközök, terepasztal, 
mágneses falitábla, oktató falitáblák, diafilmek, valamint az egyes szol
eálati ágak szakanyagai. Ez a tanterem az egyes időszakokban felhasz
nálható a hadtáp tisztek, tiszthelyettesek harcászati, az alegység szolgá
latvezetők hadtáp és sorállomány hadtápkiképzéseinek levezetésére az 
alapkiképzés és kötelékkiképzés időszakaiban. Ennek alapfeltétele a gon
dos tervező munka, mely alapvetően az egység PK HTPH-re, illetve a 
tervező-szervező tisztre hárul, aki ezt az egységtörzzsel szorosan együtt
működve képes megoldani. 
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A MEG1lP1TEND0 MŰSZAKI LllTES1TMllNYEK ADÁTAI 

a) Gépkocsi fedezékek 

1H•i ~ N .. 
w .. 

;~ ~" i2~ " A méretek megnevezése .e-~ ~is Q. 'H c-:1 1-4 ·~ ~ e~ :S~ ö'g 0 ..!i ,!e .!ld tiai ,o 'il ,o 'il ü~-is ~ r,i ~ e-~ i,: ~ :.1~ 
1 

1 
A fedezék szélessége 

1 

750 cm 370 cm 670 cm 370 cm 370 cm 

A gjmű. állás hossza a 
fedezékben 

1 
700 cm 700, cm 700 cm 1000 cm -

A gjmú. fedezék mélysége 25()-280 250-280 280 cm 280 cm 170 cm 
cm cm 

A lejárati lejtő szöge 15° 15° 
1 

15° 15° 15° 

MEGJEGYZllS: 

1. A létesítményekhez a mellvéd alatti fedezéket nem kell kiépíteni. 
2. A lejáróba nyompályát készíteni csak a laza talajba lehet. 
3. A gjmü. fedezék műszaki rajzclt a „Műszaki Utasítás minden fegyver

nem számára'' e. szolgálati könyv 145. oldalán levő 126. ábra tartalmazza 
(MŰ'58. 1961. évi kiadás). 

4. A fedezékek padkáit gyeptéglával álcázni kell. 
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b) Mozgókonyha fedezékek 

A méretek megnevezése Egyes mozgókonyha 
fedezék 1 

Csoportos mozgókonyha 1 
fedezék 2 mko. részére 

~--·~--~-+---------+--------
[ A fedezék szélessége 

A mozgókonyhák állá
sának hossza főzőtérrel 

A fedezék mélysége 

A lejárati lejtő szöge 

lUEGJEGYZlíS: 

500 cm 

400 cm 
160 cm 

15° 

300 cm 

400 cm 
160 cm 

15° 

1. A mozgókonyha fedezékekhez a mellvéd alatti fedezéket nem kell 
kiépíteni. 

2. A lejáróba nyompályát épiteni csak laza talajon kell. 
3. A mozgókonyha fedezék formáját tekintve hasonlít a gjmll. fedezékhez. 
4. A fedezékek padkáit gyeptéglával álcázni kell. 
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e) Egyéb műszaki építmények 

----

'B 
00 " " " :s -"' ,.-"' -"' ~ E " .e 

A méretek megnevezése > .... :~ ro'!l i~ '" .2s ~ .[j 

~ ""' -:; :g~ "" "',o ~"'°" e al " > "'-" :,;: -" í:i:lio~:::::i "- <- "',o z -- ~ 

\ 200 cm 
1 

A létesítmény szélessége 144 cm alul alul 
1 

50 cm 
40-50 40-50 

cm felül 
felül 110 cm 

A létesítmény hossza teljes 500 cm 300 cm 300 cm 150 cm 
415 cm 
főhely is, 
250 cm 

A létesítmény mélysége 194 cm 
1 

75-100 170 cm 170 cm 110 cm 

! lépcsős [ 

cm 
A lejárati lejtő szöge 150 20° 20° 

megoldási 

MEGJEGYZÉS: 

1. A mellvéd alatti fedezék (fakötés nélküli) műszaki rajzát a „Tankönyv 
a fegyvernemi és szakalegységek ált. kiképzéséhez" e. szolgálati könyv 367. lap
oldalán levő 194. ábrá tartalmazza. 

2. A fedett óvóárok és a nyílt árok, valamint az egyetemes lópadka álló 
tüzelésre részletes leírását és műszaki rajzát a fent hivatkozott tankönyv 328. 
oldal, 171. sz. ábrája, illetve a 324. oldal, 167. sz. ábrája tartalmazza. 

3. Az anyagíedezék műszaki rajzát a „Műszaki Utasítás minden fegyver
nem részére" e. szolgálati könyv 150. oldalán levő 131. sz. ábra tartalmazza. 
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Egyéb feladatok: 

a) A hadtáp kiképzési objektumoknál - megfelelő felnagyítással - szem
léltető táblákon ábrázolni kell az adott objektum kiépített és kijelölt elemeit, 
valamint a forgalom rendJét. 

b) A rombolt útvonalak leküzdésének gyakorlásához (helyreállításához) 
szükséges elemeket (javító, helyreállitó anyagokat) a gépjárművezető pályán 
kell elhelyezni. 

e) A rakodóálbsokat az ezredhadtáp második lépcső gyakorlótér területén 
kell felépíteni. 

80 




