
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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