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