
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 

10 



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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