
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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a gl. z. harcrendjének lépcsCz-ése. az arcvonalQeli erőkkel, valamint a mély
ségi feladatig elhelyezkedő ellenséggel szembeni erőfölény. 

A gépkocsizó lövészzá·szlóalj harcrendje létrehozható az alegységek 
vegyes szétbontakozásával is. A harcrend egy része az ellenség aktivitásá
tól függően szétbontakozva, a másik 1·észe harc előtti alakzatban vagy 
oszlopban kezdi meg a támadó tevékenységét. Lehetséges az is, hogy az 
ak::gységck egyjk része 8. PSZH-n, a másik része pedig gyalog lép harcba 
az ellenség védelmének áttörésekor. Az utóbbi esetben a PSZH helyből -
e~etenként mczgás közben -, történő támogatása mellett törté:::1ik a harc
baLépés, a PSZH-k lépcsőzetesen zárkóznak fel a gyalog támadó lövészek
hez. A fő ellenállási vonal áttörésénél a harcjárműveken levő z., szd. -
hk.--kal együttműködve - egy része az ellenség leggyengébb pontját -
a támpontok közötti réseket - menetből tüzelve a támpontok szárnyaira, 
másik része arcból, rövidmegállásból és helyből tüze1ve hajtja végre a 
rohamot. 

Az ellenség védelmének mélységében az ellenálló támpontok megsem
misítését rendszerint harcjárművekről - esetenként arról leszállva - kell 
végrehajtani. A harcjárművek - kihasználva a szárnyakat, hézagokat -
gyorsan az ellenség hátába kerülhetnek, s lendületes rohammal semmisít
hetik meg az ellenálló támpontot. Nagy szerepe lesz már a szd. viszonyla
tában is az erőkkel - PSZH-kal - a szakasz.okkal végrehajtott, gyors 
manőven:knek, a támadási irány megváltoztatása nélkül. 

A z. T. harcbavetése rendszerint a harcjárművekből kiszállás nélkül 
vfgrehajtható. Ez a körülmény nagymértékben növeli a támadás ütemét, 
lehetővé teszi, hogy a harcbavetett szd. gyors előretörésével megakadá
lyozza az ellenség tartalékainak szervezett cl1en1cvékenységét és a táma
dás továbbfolytatása szempontjából fontns terepszakaszok gyors bfrtokba
véi.elét. 

A sugárszennyezett terepszakaszok leküzdése a harcjárművel - a 
személyi állomány egyéni védőeszközeinek felvétele m·ellett történhet. Az 
atomrobbanás körzeteit csak szükség esetén kell megkerülni, pl. ha a te
repen történő rombolások a mozgást nem teszik lehetővé; v;agy ahol a su
gárzási szint különösen magas. 

Az üldözést viszonylag rövid idő alatt be lehet vezetni és gyors 
ütemben lehet folytatni úgy, hogy az üldöző alegység a leggyorsabban ki
jusson a megfele1ő terepszakaszra. 

A századparancsnok 300-500 m-re, a zászlóaljparancsnok 500-1000 
m-re a harcrend mögüi, rendszerint harcjárműből vezeti a harcot. 

Következtetésként megállapítható, hogy a zászlóalj előrevonása, de 
különösképpen a támadó harc megvívása sorún vázolt; újonnan jelentkező 
tényezők, sajátosságok befolyásolják a hadtáp biztosítást: 

- a zászlóalj századoszlopokra való szétbontakozási terepszakaszától 
az ellenség megrohamozásáig·, az alegységek egyre fokozódó sebességet, 
ütemet vesznek fel. Ez megnehezíti, illetve rossz utak, vagy nehéz terep 
esetén lehetetlenné teszi, hogy a hadtápalegységek kövessék a harcoló 
alegységeket. Az időben történő egészségügyi biztosítás viszont a harcoló 
alegységek állandó követését tételezi fal. 
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A hadtápale,gységek megóvása az ellenség atomcsapásaitól első.sorban 
az ellátandó alegységekre való szoros felzárkózásával érhető el. Az ellen
ség által létesített akadályrendszeren, aknamezőkön, nyitott átjárókon 
való vi,szonylag védett áthaladás is szükséges,Sé tesz.( hogy a zászlóalj had
táp kövesse a harcoló alegységeket, illetve a zászlóalj T-ot. Ezért olyan 
lehetőségeket, feltételeket kell teremteni és kiegészítő rendszabályokat fo
ganatosítani, amelyek biztosítják a zászlóalj harcbavetésének, a századok 
ro!lamának időszakában keletkezett sebesültek időben. történő ellátását, 
valamint azt. hogy a harcoló alegységeket a zászlóalj hadtápalegységei a 
lőszerutánpótlás végrehajtása céljából képesek legyenek követni a fővédő
öv. de főként annak áttörése után; 

- az ellenség fővédőövének áttörése után a g,épkocslzó 1övészz8.szló
alj túmJJ.dó harctevékenységére, feladata megJldása során igen n,1gy ma
nőverezés lesz a j21JcmzS; felde1·ítő járőrök alkalmazása, a támpe;nt'.Jk át
karolásc', megkerülése, szennyezett terepszakaszok nagy sebess6ggel való 
leküzdése, az ellenség ellenlökéseinek elhárítása, majd üldözése és azok 
biztc,s:ító erőinek megscrnmisíté.::;e, ura1gó p;miok, átjárók, hidak: gy:)r::, 
birtnkbavéielc. A vá~'hato igen dinamik1.J.s lefolyású harcban nc5vckszlk a 
löszcr és üzemanyag fogyc.sztás, gyakoribb a lőszerutánpótlás. A zászlóalj 
viJ,·ható harctevékenységi területének lényeges megnöveked2.se megnehe
zíti a sebesültek felkutatását, ö.ss:c:egyű.l tését. A zászlóalj támadó harca 
hadtápbiztositásának követelmények szerinti megvalósítása új módszerek, 
rendszabályok alkalmazását, foganatosítását teszi szükségessé. 

b) A gépkocsizó lövészzászlóalj menetből indított támadó harctevékenysé.
gének ha.tltápbizfosíi.ása 

A hadtáp megszervezése 

A zá:szlóal,i hadtápalegyst:gek felkészítése: 

L\z ezrc~i PK HTPH és a zászlóaljparancsnok intézkedései alapján a 
zárzlóalj ellátó szakaszparancsnok (ZPl-{ HTPH) egyik a1apvető feladuta 
a h:wc megszervezésének időszakába::-i a zászlóalj tadtápbiztosítás felté
tcícincfr. megtererntése. 

A V AK-ba való beérkezés után haladéktalanul meg kell kezde:ii a 
hctcháp személyi állományélnal;;:, technikai -eszközeinek a .fe!készítésé.t a kü
szöbön. álló tevékenység során végzendő feladatokra. Fontos a zászlóalj 
p8.rr,nc~nok elgcndolá3ának. s. a harc. mindenolda1ú bizt;:;sítására vonat
kozó intézkedés-ének alapos n1.cgértÉse é-s megérte-Lé-se a hadtáp szcm2lyi 
~illc.m1nnya1, a h0dtápbiztosíti.:: lehct.tségeinck számbavétele, a végrehaj
t[,, h:·hetségcs P.1ódsz2reinek, fogásaü1ak b2gyakornHatása :..:,tb. Összesst,g(,_ 
°::Y:E a hadtáp sz2m:ilyi á11ományt képessé kell tenni a zászlóalj előL::·,.rof1á

s::'i;:,1. éc; túmadó haxcba:1 .ielentksz0 Leladc.tok c1·ecln1\~nycs végnJ:ujtás.ira, a 
n.::ndelkezb;re 8.116 anyagi, techDikai eszköLök maximális kihasználás3ra. 
F'clyc1.1-:1s.Losr:.12. meg kell szabni - rövid intéz.kedésC'kkel az ellátó rajpa
r2.ncsnokon ker2sztJJ ~- a beosztottak konkrét felc'..datait. s számon kel1 
lL~i·cl\ ,:~zok ,,,:,,,cf,,,ib.:oát. i\ k'..)~ép- és nagyjavítást: igénylő harcitechnika 
li:vé::;,:'.rnton:iiból meg keli crősiteni a hadh:í.palcgysé51,eket. A szállító gép
járműveke·C 1T1oz~ást növelő, VJ;itatást bi~tosító eszközJkkel kell ellci~ni. 
A lősz2r-::. egyéb anyagokat elő keil készíteni a gyors átaJáshoz. 
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A zászlófflj hadiápalegységelc eLheiyezt:se 
és eiőre·vonása támadó harcban 

VáTa!-wzási köTletben 

A zászlóalj hadtápot a zá~zlóalj elhdyez2si körlc:: köz~ppontjában, a 
zászlóalj törzstől és századoktól 1-1,5 km-re cél-::z2rű elhelyezni. A gép
járműveket 25 m-re helyezzük el egymástól. A hadtápalegységc:k között a 
20D-300 m távközt tartassuk be. Ha valarnel;;.r századnál ~1a:rc-, vagy gép
jármű. kisjavítása válik szükségessé. úgy azt a műhelygépkccsi igénybe
v2telével a javító ra.l a helyszínen javítsa meg. A ZSH a szüks2ges járó
l:::-;:,tegcllátást felmálházott helyzetből végzi. I--La valamely alegységet légi
c.c:apás vagy atomcsapás éri, mind a segélyhely, mind pedig a javítómű
hely a zászlóaljparancsnok intézKedés2 szerint települ és részt vesz a kö
vetkezmények felszámolásában. 

Az előrc1._;oriás és a harcbalé.pés időszakában 

A Csapathadtáp Utasítás 233. pcmtja rögzíti_ hogy ,,A zászlóalj had
tápaJ.cgységck általában a zászlóaljuk harcrendje mögött települjenek át, 
míg az élelmiszert szállító gépjárművek a mozgókonyhákkal n~cnetelhet
nek a:-: ezred:hadtáp els5 lépc:söjében is. Az ez~'edhadtáp első lépcsője rend
szerint az ESH-bő1 és a javítóműhelyb51 áll, ha abba lőszert és üzemanya
g,Jt szállító gépjárművek nincsenek beosztva. Az ESH és az ezred javító
műhely a sebesült gócokba, sebesültgyüj tő pontukra, illetve az ös;,;zegyűj
tótt sérült technika területére települnek le." Amennyiben a harctevé
kenységi terület erdős-hegyes, ez a zászlóalj irányonkénti harctevék2ny
ségét te~zi szüks0gessé. A sikeres harctevékenység fel1ételezi az időben és 
tcl,ics mérvbe:1 történő hadtápbiztosftást. Ez viszont n1.'2gosz:tá,.3 né1kü1i, 
sr:t megerősített zász1óa1,lhadtáp lét:i:ch::.,zását követeli meg. Helyes az 
anyagi eszközök mélységben történő decentralizálása, a tömegpusztító 
fegyverek elleni védelem megszervezése, valamint a ké,sz1etek k3zelítése 
az cllátandókhoz. A váz-2,ltakból adódóan a zászlóalj hadtáp csoportosítá
sát, előrevonását az alábbiak szeTiní célszerii végrehajtani: 

A ZSH-t az első lépcső alegységei mögött, a többi hadtápalcgységct 
pc:::Ug a zászlóalj menetosz1cpán2k végén b-:ll előrevnnni. 

A zászlóalj harcba vetésének időszakában a ZSH helyezkedjen el a zász
lóaljr::-ara:1csnok vezetüi ocntja n1ögötti területen. Ez cs::ctbcn a páncélo
zott sebesüHszállitó járművekkel a zászlóalj kiürít5 raja a szcizadok sebe
sülijeinek összegyűjté::;ét rövid idő alatt meg tudja kezde~ü. 

A zászlóalj hadtáp - a segélyhely kivételével ~· a zászlóalj t,artalidza 
mögött helyezked.ien cl ,és kövesse azt a harc ".Során. Iv:Ienetközben szükség 
szerint ugrásszerűen rövid megállásokkal végezze ellátó tev2kcnységéL 

Következtetésként levonható, hogy a zászlóalj hadtáp csoportosítását, 
múködési formáit a zászlóalj előrevonásával, illetve támadó harc.tevé
kenységével összhangban az ellátandók oltalma alatt ke11 1é1rehcz:1i. A kí
sérleti kiképzési időszak egyik fontos feiadata, hogy a zászlóalj hadtáp
biztcsítás megszervezésének legcé.bzcrűbb változatait kialakítsa. 

A zászlóalj-hadtáp csoportosításának és előrevonásának egyik elvi vál
tozatát a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
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Után- és hátraszáWtási utak kijelölése 

A zászlóaljparancsnok és az ellátó szak.aszpaY-an;:snok (ZFK HTPH) 
fordi~son az eddiginél fokozottabb figyelmet: a hadtápalegységek clőre
vonásához, a támadás alatti manővereihez, a sebesültek ö.s.szegyüjtés2hez, 
a lőszer és üza. utánszállításhoz szükséges út időben tcirténő felderítésére, 
kijelölésére és biztosított igénybevétel~re. 

A hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelme, őrzése és védelme 

Az ellenség tűzeszközeivel könnyen sebezheti és mükcidésképtelenné 
teheti a zászlóalj hadtápot. A támadó harc során fennáll a veszélye an
nak, hogy ellenséges diverziós csoportok várat~an bandatámadással sem
misíthetik mc-g. Ez.éTt a zászlóaljparancsnok és. az ellátó sza~aszparancs
nok (ZPK HTPH) fordítson megkülönböztetett figyelmet a hadtáp tömeg
pusztító fegyverek elleni védelmére, őrzés-védelmére. A ZPK és operatív 
törzse az előrevonáiS és a harc vezetése során közvetlenül és a felderítő 
járőrök útján informálódik az utak ron1boltságá.ról, felgyújtott körletek 
állapotáról, a hadtáp manőverére megszabott út vegyi-, sugár helyzetéről. 
A zászló.alj operatív törzse (Z TÖF) a szükséges mérvben és időben érte
sítse az ellátó szakaszparancsnokot, aki a nem szervezetszerű vegyi-, su
gár felderítővel pontosít:ja az információkat és haladéktalanul alkalmazza 
a szükséges rendszabályokat. A támadó harc során 3. zászlóalj hadtáp az 
ellenség tüzér·ségi hatótávolságán belül tevékenykedik. Ezért a zászlóalj
parancsnokkal (TÖF-ével) előre ponbsított elhelyezési körletbe ugrássze
rűen, gyorsan és szervezetten, 50-100 rn-es távközökkel, az álcázási fe
gyelem maradéktalan betartása mellett a zászlóalj hadtápot felzárkóztat
ja. Az elhelyezési körletben a gépjárműveket - a terep természetes és 
mesterséges mélyedések, fedezékek maximális felhasználásával - rejteni 
és fedni kell. 

A harcjárművek lőszerutánpótlását a harc során fedezék mögött kell 
végrehajtani, ahonnan a harcjárművek egyenként v-ételezzenek. A zászló
al,i hadtáp a V ÁK-ban, rendszerint ellátást végez. Ezért műszaki munkák 
végzésére kevés ,lehetősége van. Ebből adódóan különös jelentőségg:el bk 
a terep, a technikai és egyéni védőeszköz.ök szakszerű kihasználása. Ennek 
érdekében a felkészülés során be kell gyakoroltatni a védőeszközök gyors 
és szabályos felvételét, s az abban végzett munkát. A teljes zászlóalj sze
mélyi állományát el kell látni sugárvédettséget nyújtó antidótumokkal 
(IXEKUR tablettával), eszközökkel és mentesítést biztosító anyagi eszkö
zökkel. Ha a zászlóalj hadtápjának nincs lehetősége a szennyezett terep
szakaszok megkerülésére, az áthaladást a zászlóaljparancsnok utasítása 
szerint az egyéni védőeszközök felvétele, a gépjármű ablakainak felhú
zása, az anyagok· ponyvázásának ellenőrzése után lehet megkezdeni. Az 
útpor felverési lehetőségeinek figyelembevételével a lehető legnagyobb 
sebességgel kell végrehajtani a menetet. Az egyéni és csoportos mé,rőcsz
közökkel a zászlóalj ellátó szakaszparancsnoka, és a ZSH PK a rendszere
sen ellenőrizzék az anyag-, a technika és a terep sugárszintjét. Tartsák 
nyilván a sze111élyi állomány által elszenvedett sugáradagot. Tartassák be 
a já1·ványvédelcm rendszabályai( különös tekintettel a víz vételezésre. A 
zászlóalj hadtáp aktívan vegyen részt a zászlóalj alegys2geit ért abm-, 
vegyi-c~.apás következményeinek gyors felszárnolásában. 



A zászlóalj hadtáp őrzésének és védclm6nck hatékcmy mcgv2..lósítása 
étdekében a lehető legteljesebben ki kell használni a ha!'coló alegységek 
által nyújtott védelmet. Az elhelyc;;:ési körletben lehetőleg a középpontban 
történő elhelyezkedéssel kell biztosítani a hadtáp k5rkör6s fo~ú!s-védel
mét1 mely egyben lerövidíti az alegységek részére a zászlóalj hadtáptól 
történő .a.nyagszállítások idejét is. Az előrevonás és a támadó harc során 
.a ZSH-nek az első lépcső, az ellátó szakasznak pedig a zászlóalj tartalék 
erőinek és eszközeinek oltalmát kell maximálisan kihasználni. Ezen túl 
nünden helyzetben a zászlóalj hadtápalcgység parancsnokok önállóan is 
meg kell szervezzék a zászlóalj hadtáp körkörös őrzés-védelmét, a közvet
len biztosítást, különös .tekintettel a napalm és egyéb gyújtóeszközök, tü
zek elleni védelmet, a tüzek oltását, az ellenséges légicsapás következmé
nydnek gyors, határozott felszámolását. 

Összegezve, minden lehetséges eszközt és módot fel kell ha~ználni a 
hadtápalegységek munka- és működőképességének fenntartása érdekében. 

A zászlóalj anyagi bizt:osításának megszervezése 

A zászlóalj anyagi szükséglete függ: 

a zászlóalj helyétől, szerepétől, feladatától, a további alkalmazásától, 
a zászlóalj tevékenységi sávjában mért csapások számától, az ellens.ég le
fogásának mérvétől és védelmének kiépítettségi fokától, erejétől, valamint 
,ellenállásának mérvétől, a terep jellegétől, az évszaktól és a napszaktól, 
valamint az időjárási tényezőktől. 

Menetből indított tám.adásban az ezred és a hadosztály viszonylag 
megbízhatóan lefogja az ellenség támpontjait, ezért kisebb lesz az ellen
állás. Ezekből adódóan közepes lőszer- és nagyobb üza. fogyasztással kell 
számolni. 

Az eddigi gyakorlati tapasztalataink alapján készített számvetéseink
hez viszonyítva 20-40°/o-kal növekedhet a lövészlőszer fogyasztás. A na
gyobb mennyiségű lövészlőszer fogyasztás a géppuskák számának jelen
tős növekedéséből, s azok várható alkalmazásából adódik. A várható haj
tóanyag fogyasztás - egy feladat tükrében vizsgálva - 50 km-es előre
vonásra 1,5-es szorzóval és 80 km harctevékenységre 2,5-es szorzóval szá
molva a harc- és gépjárműveknél 

50· l,5 + 80·2,5 ---- - ·--- - -- = 0,55 javadalmazás lesz. 
500 

A zászlóalj anyagszükséglete ös,szetevődik: az ezredparancsnok uta
sítására a zászlóaljnál a harcfeladat végrehajtása után fenntartandó 
agyagi készletek mennyiségéből, valamint a feladatra fogyasztási norma
ként engedélyezett anyagi készletek mennyis.égéből. A vázoltak alapján a 
gépkocsizó lövészezred első lépcsőjében menetből támadó zászlóalj anyagi 
szükségletének egy lehetséges változata az alábbi lehel: abban az esetben, 
ha az elöljáró PK a harctevékenység befejezésekor fenntartandó készlet
ként a mozgókészletet határozta meg: 
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Anyag megnevezése 
l __ _!.ogyas:_~ásrn i l\!Iczgékés:d_etre ! __ ?.~sz~sen 

1 ja•:s.dahnc.zásb::i.n 

------· i \ö-,,(?sz I ll,8-1,/J , 1.2--,- 2.0-2,2 

:--,-,~ e ;,----------=j-0 7-0,8=1 ~~ 10 =J- 17-1,8_ 

,'~ncc:~o,o C,7-C·.8 : 1,0 J l,<-1.8 

:aJt~-, ]p1c- e, gepJci<mu anyagi _____ 0-~5-=!- --~·: ____ ii~-- __ 1.8~----

~lelem _______________ 1.v 1- ~,u _
1
_ -~ ___ _ 

Egyéb any;:;g ljGio 1 

Ha a gl. z. ellátottsága moz.gókész!et szerinti. úgy a harcfeladat v2grc
h;-:jtása során - a fenti példa szerint - a fogyasztási rovatban feltüntetett 
rnc11nyiséget pótolni kell. 

Az anyagi szükségletek kieLégítésénck Iehetősége'i: 

A támadó harc megszervezése (dökészítése) időszakában a V AK-ban 
rendszerint az ezred és hadosztály hadtápja ·mozgókészletre é1s .az előrevo
náshoz szükséges üza, kiegészítő készlet.re tölti fel a zászlóaljakat, még
pedig a saját és az elöljáró által meghatározott bázisok állami vállalatok 
készleteiből. 

A személyi állományt az előrevonás előtt meleg élelemmel és >ideg 
é1elemmeL melegítő itallal és vízzel kell ellátni. Menetből indított Lám.a
dásnál az: első lépcsőben levő zászlóaljnál sem kerül jelentős mennyiségű 
lövész, av., pct. lősze,r felhasználásra a tüzel,őkészH,és időszakában. Ezért 
a zászlóalj av. és pct. fegyverek tüzelőállásaiban ki.egészitő lőszerkészlet 
felhalmozás általában nem szükséges. A zászlóalj harctevékenysége so
rán a szükségletek utánpótlására általában ,a zászlóalj- és az ezredr.aktá
rak, valamint a hadosztály raktárak mozg'ókészle.teiből van lehetőség. A 
megGzervezés időszakában lőszerből folyamatos utánpótlásra. üza. és eg"}'~b 
anyagból a nap végén meghatározott terepszakaszon történő lelt5:tésre 
kell felkészülni. A géppusk,a lf5,:;zerek hevederezés·d és ha van tartalék ra
kasz, a rakaszolását a megszervezés időszakában végre kell hajtani. Fel 
kell készülni arra, hogy ha a támadás során a századok egy-egy el1ern;éges 
tárüpontot birtokbavettek vagy menet.alakzatot vettek fel, képes }egyen 
a lőszereUátóraj a zászlóalj lőszerének gyors utánpótlására, A PSZH-k 
gyors feltöltése - különösen a menetnél - szükségszerűen megköveteli a 
zászlóalj raktári }cészlctböl az eddiginél nagyobb arányú kannázott üza. 
készlet kjszállítását. (6. sz, rnel1éklet.) 
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A száIIítások végTchajtúsúnak számvetése 

A szállítások végreha.itá.sában az elöljáró által szervezett szállítási 
rendhez kell igazodni. Az elöljáró arra törekszik, hogy a harcoló zászlóalj 
a lehető legrövidebb időn belül az alárendelt készletek szintjére fe1t5ltésre 
kcrúlji:in. Ez a 2.ászlóalj részére az ezred és a hadosztá1y szállító gépjármű
veivel hajtható végre. A példa szerint a feladatl::oz szükséges fogyasztást 
kell 1.1tánszállítani. 

A szükségletek alapján a zászlóalj feladatának teljesítése során után
szállítandó any,agi készletek lehetnek: az „A" és .,B" szervezet szerint: 

1 Kc:p, ja.-b~nl_,___ Súlya, tonna ___ _ 
' An~rng megJ.1cvczésc 
i „A'. és „B" 1 

,,A" . ,B" 

Szükséges 
szállító 
gjmű . 

,,A" ,,B" 

Lőszer: lövész 
1 1 ' --------

l __ ~~G--=-l~~--1 12,0-15,0 i-~~84-E~ 
------1 0,7-0,3 13,25-3~711 2,24-2,56 82 mm-es a-v. 

------·----- ' --------1------··---!------· 
0,7-0,8 i 5,4-6,:__, _____ 

1 

0,7-0,8 1 4,1-4,tH 
1 

0,98-:i.,12 

120 mm-es av. 

SZPG-9 pct. 

Anyag 
rnegneve,cése 

!Kap, ja-banl 
l „A"· és „B"' 1 

Súlva, tr:nna Szükséges 
szc'.illító gjmű. 

A" 
---·j·--· .. ,, 

,,E'' ,,i\. B" 

Élm. főzhető 1,0 1,0-1,0 0,71-0,71: 
---------·----------- -------- --~----------------- ----

3,85-4,3 2,35-2,87 : 
--------- ------ ------1 ' 
Egyéb anyag 

összesen szilárd: ______ ,
1 

29,6-35 _1_s_,_1_2_2_2_,_o_G
1

_1_0-____ ~?_d_b_, _6_-_s_d_b_ 

Hajtóa;,1y2.g;: [ ! ! 

::: :::~:H 0,55 -1--~~II 0,'33 --, 

Ös::~:~:-;,é](~;-y-,-1- C,ó,_ 1~ 4.,:~4,34 3,17

2

,

8:17 2-2 db 

Mindösszesen: , 33,94-39,34121,29-25,23; 12-14 db 
--~-~I __ , ___ ,_I ____ _ 

1 

! 1-1 db 

J--;-9 db 
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C;:,a.k :-_agyományos pusztító eszközök :1lkaln12.zása es-2tén a fogyaszt9.s 
a~c0,pján utár:..pótlandó anyag egy változata az alábbi lehet az „A" és. ,,B" 
szervezetben: 

Anyag 
megnevezése 

Fogy. 
ja.-ban 

--~-- _I___ -
Szükséges Súlya, tonna · 1 száll. gjmű. 

_ ,,A" __ l _ ___,,13" 1-,:A" i „B" db 

Lőszer: lövész ____ ! 1,0-1,5 1· 1~0~22,5) u_,4-20,~
1
1' 5-7 ___ 5-_7_ 

82 mrri-es ~v. 1-0~8-l,O , 3,44-4,3 \_ 2,!'5~-3,?_
1 

1-2 ___ 
1 
__ 1_-_1_ 

120 mm-es av. 0,8-1,0 6,16-7,7 · - - .1 2-2.5 
------'--~~-----1----1-------

SZPG-9 pct. 0,8-1,0 1 4,56-5,7 1,12-1,4 'I 2-2 1 0,5-0,5 

Élelem 1,0 !· 0,64-Ü,64 , 0,61-0,61_ 1,5-1:5 Ű~o7 
Egyéb anyag 15°.'0 1 4.,47-6,12 1 2,64-3,8 Í 2-2 1-1 

Összesen szilárd: 

Hajtóanyag: 
kerekes benzin 

kerekes gázolaj 

--- --1------J---- -
34,27-46,96 :1 20,33-29,11' 12-16 1 7-10 ~~--- '. 1~-

i ' 

0.-.la 0.01-0.07 0,24-0,24 , 

0.-1 3.09-3.09 2,06-2,06 ·1 

ö-_ s-sz_e_s f-o-ly-ék--o-n-,--: --· -_-_-_-__ 3~16~ - -23-2,3 [-_-1--1--1, __ l-_l_ 

Mindösszesen: 37.-:±3-50.12 22,63-31,41 · 13-17 8-11 

Tehát az összes szállítás .az „A" szervezés szerinti zászlóaljnál 10-
28%-kal, a „B" szervezés szerinti zászlóaljnál 2-2,5 °/o-kal növekedhet. 

A lőszer szükséglet mintegy 50°/o-át a zászlóalj közelebbi feladata 
teljesítésének időszakában a harcoló afogységek részére ki kell szállítani 
- az „A" szervezet szerint 12-15 t, ,,B" szervezet szerint 8-10 t mennyi
·ségben. A zászlóalj szállító gépjárműveiből lőszerszállításra maximálisan 
3-4 db vehető igénybe, amely 9-12 t, Következtetésként megállapítható, 
hogy az ezred részéről esetenként - amennyiben a z. nem képes a folya
m.atos fordulókat biztosítani - be kell segíte:rri. a szállítási feladatokba 
(elsósorban av. és SZPG-9 lőszerből). 

A zászlóalj egészségügyi biztosítása 

A ZSH PK - az ezred egészségügyi szolgá,la t vezetője - a ZPK és 
az ello. szpk. (ZPK HTPH) intézkedései szerint, valamint az általuk bizto
sított lehetőségek figyelembevételével szervezi meg a zászlóalj egészség
ügyi biztosításának végrehajtását. 

Különös figyelmet kell fordítania az alábbi sajátosságokra: 

- a PSZH-ban keletkező sebesülteknél feltehetően, az eddigihez vi
szonyítva növekedni fog az égettek szán~a; 

- a PSZH szelkztető ventillátorának meghibásodása esetén füst- és 
lőporgázok fckozott veszélye áll fenn; 

- nehézséget okoz a harckocsikkal aktívan együttműködő PSZH-k 
harcvonalá:nak követése, az azokban keletkezett sebe'Sültek id5ben történő 
kiemelése; 

26 



- ha a PSZH-t pct. fegyver lövedéke találja el1 bmeges sebesülttel 
és sérülttel kell számolni; 

- ha PSZH-n folyik a harctevékenység, nem szétszórtan, hanem a 
kol'ábbihoz viszonyítva centralizáltan, egyúttal könnyobben felfedhetően 
jelentkeznek a sebesültek; 

- a kísérlet során újabb, előre nem látott tényezők jelentkezhetnek. 

Mindezek figyelen1bevételével a támadó harc egészségügyi biztosítása 
megszervezésének célszerü változata a következő: 

Célszerű, ha a zászlóalj harctevékenységi sávja közelében van az ez
retl után- és hátraszállítási útvonala. A rende1kezésre álló erőket és eszkö
zöket ennek figyelembevételével célszerű csoportosítani. Pl.: az „A" szer
vezet szerinti zászlóaljnál rendelkezésre áll: a kiürítő raj (8 fő) és az 
ESH-től megerősítésül kapott 6 fő sebesültv,ivő, valamint 2 db pc. seb. 
szúllító gépjármű. A főirányban tevékenykedő szd. harcrendje mögött a 
.3 sebesültvivőpár és 1 pc. seb. szállító, a kisebb megerősítéssel rendelkező 
század mögött 2 sebesültvivő pár és 1 db seb. szállító gépjárművel felké
szül a várható feladat végrehajtására. A fennmaradó 2 sebesültvivőpár a 
ZSH-el együtt felkészül az összegyűjtött sebesültek ESH-re történ5 hátra
szál1ítá.:;ára, valamint a tömeges sérülési gócokból a sebesültek kihordá
sára. A ZSH szoro,:;an együttműködik a zászlóalj javító- és vontató cs'.)
porttal, készenlétben a megsérült, kilőtt PSZH-ból a sebesültek és sérültek 
kiemelésére. A „B" szervezet szerinti ·zsH a saját és az ezredtől kapott 
3 pár sebesültvivővel a fentiek szerint szervezi meg a munkát. (Az ön- és 
kölcsönös segélynyújtáshoz 7 perc, az elsősegélynyújtáshoz a könnyű se
besülteknél 5-7 perc, súlyos sebesülteknél 8-10 perc és az első szakse
gély nyújtáshoz 15-20 perc szükséges.) 

A pc. seb. szállító gépjárművekkel 2x5 = 10 fő/forduló 15-30 perc 
:alatt megtehető, s így a sebesültek kiho,rdása időben végrehajtható. Ha a 
terep egyes részei pc. seb. szállító gépjárművel nem közelíthető meg a se
besültvívőpárok; 300 m-re 14-15 perc, 5-800 m-re 24-30 perc alatt ké
pesek 1 főt kihordani. A sebesültgyűjtőpontokról a sebesültek kiürítését 
az ESH a saját eszközeivel hajtja végre. Szükség esetén célszerű bevonni 
_a kiürítésbe az „A" szervezet szerint a ZSH kiürítő rajához szervezett 1~ 
l db 3 t tj. tgk.-t is. 

A ZSH PK a megszervezés időszakában lássa el a szd. eü. ts.-eket, 
scbesültvivőket kellő mennyiségű kötszerrel és es.zközökke~ a sebesültek 
ellátásához és a szd., valamint ezred sebesültgyűjtőpontok jól látható meg
jeföléséhez. A sz~zadok eü. anyag feltöltését a ZSH a feladat teljesítése 
után hajtsa végre. 

A zászlóalj hadtáp vezetése 

A zász:óalj hadtáp vezetése megva16sitására. a zászlóaljpa~~ancsnok az 
.alú;·endelt alegységek anyagi, egészségügyi és ted:nikai helyzetének ál
landó ismeretében, a zé.szlóalj várható tevékenységével összhangba~1 idő
ben megszabja a hadb.pbiztos.ítás feladatait é.:;, folyamatGsan m.egteremti 
.azok m.egvalósításának fe1tét-2leit. AUandóan irányítja és elienő-rzi a tett 
.intézkedései végrehajtását. 
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A zászlóalj hadtápvezdés2t a ZPK a zászlóalj ellátó szakaszparancs
:r:okon (PK HTPH) és a ZPK TECHNH-en keresztül valósítja meg. 

A gyakorlatok tapaszt,alatai alapján az ezredparancsnok elhatár:Jzá
sának kihirdetése után .az ezred PK HTPH is szóban kiadja a hadtápbiz
t.csításrT, vonatkozó intézkedését a zászlóaljparancsnokok részére. A ka
pott intézkedés alap,ián a ZPK az elhatározásnak kihirdetésekor vagy L\z 
alárendelt alegység parancsnokck felé kiadásra kerülő szóbeli harcintéz
k::>dr~sénck kiadása után az ellátó szpk. (ZPK HTPH) részére a harcbizto
sítús:rn vonatkozó intézkedésében megszabja az anyagi és cg·2szs2gügyi 
biztosítás feladatait is. 

A zászlóalj ellátó SZPK (ZPK HTPH) munkafüzetében és munkatér
képén rögzíti hadtápbiztosítási feladatai végrchajtá,sának: renj_j2t.. 

.l\_ harc megszervezése időszakában az ellátó SZPK (ZPK HTPH) veze
tői tevékenysége alapvetően arra irányul, hogy: 

- felkészítse a zászlóalj hadtápját a kapott feladatok végrehajtás:cí.ra; 

- létrehozzák a zászlóalj ale,gységeiné.l - azok tervezett alkalmazi-
sának figyelembevételével - a meghatáro1.ott mozgó anyagi kész:leteket; 

- végrehajtsák a zászlóalj technikai eszközeinek kiszolgálását, javí
tását és előkészítését; 

- az czredhadtápnak átadják a felesleges és javítást igénylő anyagi 
és hadtáp technikai e·szközöket; 

- a.z ESH-nek átadják a menet- és a megszervezés idő.szakában ke
letkezeti. sebesülteket, végrehajtsák az egészségügyi megelCző járványvé
delmi rendszabályokat; 

- biztosítsák a zászlóalj hadtápalegységeinck tömegpusztító fegyve
rek elleni ·megbízható védelmét, gondos álcáz:ását és az ellenséges légicsa
pások elleni oltalmazását, valamint az ellenség földi tevékenysége elleni 
védelmét. a zászlóalj TOF-óvel összehangolt folyamatos vezetését. 

Mindezek 1ncgv.alósílá!:ia érdekében a zászlóalj ellátó SZPK.-ának 
(ZPK. HTPH-nek) alaposan tanulmányoznia kell: a zászlóalj várható harc
tevékenységi területét, a hadtáp elörevonási, sebesült kiürítési útvonalait 
stb.; meg kell érrtenie a zászlóalj PK elgondolását ,a harc megvívására, az 
aleg;"ységek alkalmazására vonatkozóan, v:alamint az ezred és a z3.szlóalj 
h.adtápbiztosítás rendjére vonaitkozó elgondolását; különös figyelmet for
d.:tson a szd., és zászlóalj k'.)zvetlen s.legység FK-al az együttműködés ala
pos megszervezésére, a je1ek- és jelzésekre végzendö tevékenység begya
koroltatására. 

Meg kell szervezni a zászlóalj PK-tól közvetlen vagy közvetve érkező 
utasítások vételét - munkafüzetóben, munkatérképén azok lényegének 
rögzítésével - a kapott feladatok legrövidebb időn belüli végrehajtásának 
kidolgozását, a gyors és optimális döntés meghozatalát, rövid, tartahnas 
és határozott szóbeli intézkedések kiadását, azok megva1ósításának követ
kezetes e11enőrzé.sét. 

A megszervezés időszakában az ellátó SZPK (ZPK HTPH)-nak kellő 
informáltsággal ke11 rendelkeznie az ezred PK HTPH tervező, -s~ervező és 
ir&rryító rnunkájáról is. Minden helyzetben készen kell lennie arra, hogy 
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az ezred HVP kikapcsolása esetén képes legyen önállóan tevékenykedni, 
illetve átvenni az ezredha:::ltáp vezetését. 

e) A .:§). z. előrevonásának és támadó harctevékenységének hatltápbiztosí
tása 

A zászlóalj menetből végrehajtott támadásának megindítása után 
célszerű, ha a ZSH és a megerősítésül kapott 2 db pc. sebszállító gépjármű 
és a javító raj közveHenül az első lépcső századok mögöt.t kerül előrevo
ná;:;ra. A sebesültvivők a sebesültszállítókkal felzárkóznak a századokra, 
majd tereplépcsőként azok fedezete mögött ugrásszerűen követik a harc
rendet. A szdpk-ok intézkedése szerinti mélyedésekben - szd.. scbe;;ült
gyüjtőpontokon - az eü. ts. vezetésével összegyűjtik a sebesülteket, s 
azck helyeit jél láthatóan megjeWlik. A sebesültgyűjtőpontokon a sebe
sülteket ön- és elvtársi segélyben k21l rés:zcsítcni. A páncélozott seb. szál
lító gépjárművek R-113-as rád.iói. állandóan legyenek v·ételkész-e-k. A szá
zad PK által megjelölt szd. s.2besültgyűjtCponton részesítsék elsősegélyben 
a sebesülteket és az ezred kiüri~ési útvonal mentén ezred sebesültgyűjt6-
1x;ntra hordják ki a:-::okat. i\. ZSH s-cbeéoülszállitó gépjárműveit a javító raj 
gép,!:ínneiveivel együtt célszerű mozgatni. A karbantartó és ,iavitó gép
jármű rádi6.ián kcres:ztül a ZSH is irányítható. Elsfo,orban a kil5tt, meg
sérült. FSZH-bó1 kell a sebesiULek kiemelését, első szaksegélyben rész-2sí
tését és az ezred sebesültgyűjtőpontra történő szállítását ·végrehajtani. 
(Az eddigi tapasztalatok alapján a sebesültek PSZH-bó] történő ki
C-T:1.elé:sének legcélszerűbb módja: - baloldalon a 4. szt„rnú lövész, jobb
oldalon a 7. számú RPG-7 kezelője ölbevéve akadálytalanul kiemelhető, 
azt követően a hordágy az ajtón betolható és a sebesült ráfordításával 
könnyedén kiemelhető.) i-,_ PSZH-ban :folytatott harctevékenység során ke
letkező sebesülteknek a szomszédjaik kölcsönös seg,élyt tudnak nyújtani. 
A -toronylövészt a küzdőtér mcaetirány .S7.erinti baloldalán helyet foglalók 
n\;zesfük S7.Ük.ség esetén 2,1vtársi segélyben. A sebesültek mennyiségétől 
függ6en az ezred sebesühgyűjtőpontok centrumában célszen:.í. az ESH-t el
helyezni, illetve rövidmcgállásból a sebesülteket első orvosi segélyben r2-
sz:.:síteni. 

Az eEcns2g támpontjainak birtokbavétele után a szpk-ok rendezik 
ah'Jységeiket, a PSZH-k küdjclé:re a lövészek felszállnak a harc.iárműre 

és harc előtti, vagy rne.neialakzatot vesznek fel. Ezen te:repszakaszoa cél
s:~erű a lőszcrcllátó rajnak hevcderezett lövész lőszert az czred.hadtápj~
rn:{k av. és páncéltörő lőszcrutánpótlási végrehajtani, ha a PSZH-k és 
zá,:;zlóalj közvei:leD.ek lősze~·készletének 50()/0-a elfogyott. ~Jlegkülönb::izte
teL·~ figyelmet kell fordítani a harcfelc.Jeríti) _iárőrbe, vagy a~ eLenség atorn
eszkö7.einek megsemmisítésére kijc-lölt al8giség2k lőszerének gy:x.s után
pótlásái'a. 

A zá:::zlóalj PK (TÖF) jelére az. ellái.ó szpk (ZPK HTPH) vezetésével 
cébzerű a lfoze1ellútó i"E,j eszközeivel a meghatárczott te.::·ep.szakaE'.:':.'."a. 
t:lö:·-er:10zogni és a lőszerutánpótlást végrehajia1;.i. Azt követően a h:?·é·t
kező zászlóalj hadtáp tovúbbi clőrcvonását vezetni. Az előrevonás :!:o~y::i.·
mán különös figydmet kell fordítani a hadtápal2gys2geknek az ellenség2·:,; 
müszaki zárakon nyitott átjárókon való átvezetésére, a rombolt úts:zaka-
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szok, akadályok megkerülésére, a szennyezett terepszakaszok legcélsze
rűbb leküzdésére, valamint a működőképességük állandó fenntartására. 

Ellenséges ellenlökés visszaveré-sekor a zászlóalj erőinek egy része 
kedvező tercpszakasz:ról a harckocsih:kal együttműködve helyből, vagy rö
vid megállásckból vezetett tűzzel okoz veszteségeiket az ellenségnek, a 
zászlóa1j másik része pedig önállóan, vagy a szomszéG_okkal menetből tü
zelve az ellenség szárnyaira mér csapást. 

A rövid megállások idejét célszerű felhasználni a már lecserélt lőszer
hevederek és rakaszok újratöltésére, valamint a 16szer utántöltésre terve
zett gépjárműveken az anyagok előkészítésére. 

Az ellenlökés elhárítása után ismét lehetőség van a sebesültek kiürí
téséré és az alegységek lőszerutánpótlására. 

Az c11cnség dd. T-ainak ellenlökési terepszakaszáig a zászlóalj hadtáp 
lőszerkészletébCl az alegységek elfogyott 16szerét fel kell tölteni. Ezzel meg 
kell teremteni a harcolóknál az ellenség üldözésére való áttérés anyagi fel
tételét, illetve az ezred anyagátadépontjára kiszállított lőszer átvételét. 

A sebesültek kiürítését a ZSH PK-a, az alegységek lőszcrutánpótlását 
és az átadóponton való átvételét a zászlóalj ellátó szpk. (ZPK HTPH) kell 
koordinálja, vezesse. A gyom, szervezett végrehajtás érdekében vonja be 
a lőszerellá tó raj pk-át és a század szo1gálatvezetőket. 

A támadó harc folyamán a hadtáp vezetéséhez megbízható összeköt
tetés szükséges. A zászlóalj hadtápja a z. TÖF rádióhálójában van. Rádión 
keresztül és személyesen valósitj a meg az ellátó SZPK (ZPK HTPH) a 
hadtáp vezetését. A ZPK, ezred, PK HTPH közvetve vezetik a z. hadtápját. 

Az el:lenlökő ellenséges eTőik szétverése és üldözésének megszervezése 
után ,a harcjármű állománya általában PSZH-ra szállva áttér az ellenség 
üldözésére. Ebben az idöszakban a zászlóalj az ellenség főerőinek vissza
vonulási közlekedési gócaira, a .főerők szárnyaiba, oldalába törek.szik csa-· 
pásokat mérni és. az ellenséget megsemmisíteni. A zászlóalj hadtápját idő
ben f-el kell zá,rkóztatni az üldözésbe átmenő alegységekhez. Különö'S fi
gyelmet kell fordítani a hadtápale.gységek közvetlen őrzésére, védelmére, 
az e]őrevonási útvonal vegyi-, sugár felderítésére, a hadtápa1egységek fo
lyamatos előrevonásának biztosítására. 

A zászlóalj a támadás kifejlesztése során kijelölhető előrevetett osz
tagként. Ha az eilenségnek sikerült megszervezni a hevenyészett védel
met, a zászlóaljparancsnok az dőrevonás folyamán rádión adott rövid 
harcintézkedésekkel szabja meg a századok feladatát. A zászlóalj harc 
előtti alakzatban, esetleg a harcrendben a hézagok és szárnyak kihasZnálá
sáva1, menetből PSZH-on tör be az ellenség védelrnébe, széttagolja és ré
szenként se:mmiSíti meg, majd folytatja a támadást a mélységbe. Az előre
vetett osztag a főerőktől néhány óráig elszakadva az ellenség mélységében 
működik, feltehetően harckocsi alegységgel együtt. 

Mindezekből következik az, hegy az EVO-ként ki.jelölt z.~at az üldözés 
bevezetése előtt hadtápbiztosítás vonatkozásában önállósítani kell. Az ez
red részéről az orvossal, 6-8 db löszerrel málházott gépjárművel, esetleg 
1 db üza. töltőgépjárművel célszerű megerősíteni. Az egyéb anyag ellátó 
raj a mko-kat vontató gépjárművekkel együtt, az ezredhadtáppal is elő
revonható. 

A zászlóalj hadtápot az erős vég.biztosító alegység előtt célszerű előre-. 
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vormi és annak őrzés-védelme alatt rövid megállásokból 
tevékenységét. 

végeznie ellátó 

Az anyagbiztosítás n1egvalósítása céljából célszerű az alábbi kiegé-
szítő anyagkészletet biztosítani: (,,B" és „A'' szervezet) 

0,4 ja. lövész le.szert 
0,5 ja. av. lőszert 
0,5 ja. pct. 16.szert 
0,5 ja, hk, lcszert 

Öss2iesen: 

5,6-6 
l.6-6 
0,8-2,8 

9-9 

t 
t 
t 
t 

17-23,8 t 

Az ellenséggel harchabocsátkozott alegységek lőszeTutánpótlását 
mint az egyes terepszakaszok birtokbavéte}énél rögzítettek ,szerint - szük
ség esetén a PSZH~k igénybevételével célszerű végrehajtani. 

Víziakaclály erőszakos Iekűzdése PSZH-val 

A korábbiakhoz. viszonyítva leegyszerűsödik, könnyebbé válik a vízi
akadály leküzdésének ,előkészítése, 5-6 perces előkészítés után az előre
vetett osztag s a zászlóaljak a beérkezés sorrendjében menetböl képesek 
átkelni a víziakadályokon. A zászlóaljak részére átkelési helyek berende~ 
zése nem szükséges, csupán megfelelő le- és feljárók kijelölése - robban
ü'i.sa - szükséges. 

Az újszerű jellemzők al,apján tovább csökken a Zászlóalj és ez,redhad
táp anyagutánpótlási lehetősége a harcoló alegységek részére, ugyanakkor 
a zászlóalj száziadai a túlparton gyor:san tértnyernek és egyre növekszik 
a zászlóalj hadtápjának leszakadása, mivel a tgk-k csak deszant átkelőhe~ 
lyeken képesek átkelni. Ezért kiegészítő rendszahályokat kell foganatosí
tani, amelyek b.iz;tositják a zászlóalj hadtáp átkeléséig a folyamatos egéi>z
ségügyi és anyagi ellátást. 

A gépkocsizó lövész.századok a túlsó parton gyorsan tértnyernek. Ez 
nagyban elősegíti a zászlóalj közvetlenek és azt követően a hadtáp átke
lését. A gl. alegységeknél felszabaduló átkelési eszközök lehetővé teszik 
a hadtápalegységek gyorsabb átkelését. 

Az átkelés első időszakában az átkelt alegységektől a sebesültek fo
lyamatos hátraszállításának lehetősége korlátozott és a sebesültek össze
gyűjtése formájában eltérhet az átkelés előttitől. A támadáshoz_ viszonyítva 
az egészségügyi erők tagoltabb, az eszközök pedig centralizáltabb alkal
mazása szükséges, rn.ert biztosítani kell ·a sebesültek folyón való átszállí
tását, a túl- és az ,innenső parton való gyűjtését. 

Az átkelés hadtápbiztosításával párhuzamosan az ellátó szpk-nak 
(ZPK HTPH-nek) a zászlóalj átkelésének megszervezését is végre kell haj
tania. 

Elvként kell alkalmazni. hogy minden esetben biztosítani kell az al
egységek átkelés előtti maximális feltöltését, illetve te:1:1.ermentesítését. 

A PSZH-k és a gépjárművek üza. utántöltését a náluk levő kannák
ból kell végrehajtani, 

31 



Minden esetben meg kell határozni: 

- a hadtápalegységek átkelésének helyét, eszközeit, az átkelés idő
pontját, a túLsó parton történő elhelyezkedését és működési formáját; 

- az alegységek ellátásának rendjét a zászlóalj hadtáp átkelése után; 

- az ezred anyagátadópontra kiszállított anyagok átvételének gyors 
é,s :szervezett végrehajtását; 

- a zászlóalj hadtáp áL.kelésének és a z. anyagutánpótlásának meg
szervezését, a feladatuk és tett intézkedések ismertetését a víziakadály 
megközelítése során - együttmüködve a Z TÖF--évcl - az ellátó szkp. 
(ZPK HTPH)-nak végre kell hajtani. 

d) A zászlóalj támadása €s hadtápbizfol-lítása sa,játos viszonyok között 

Erdős-hegyes területen: a PSZH-k harcv:Jnala a harckocsik előtt van. 
A gys.logság feladata a sa,iát harcjárművek és a harckoc3ik megv::.~dése az 
ellenséges gyalogság páncéltörő fegyvereinek tüzétől. Ha a terep és az el
lenség ellenállása szükségessé teszi a gyalogság a PSZH-ról leszállva, az,:ik 
tüztámogatása mellett, a harcvonal első lépcs5jét képezve tevékenykedik. 
Előfordufoat, hogy a PSZH-k és harckcicsik nem képesek követni a löv2-
szck::::t a tc~'CP és az ellenség ell0nállása következtében. Fokozott mért0k
ben kerülnek a1ka1mazásra harcbizto3ító alegységek, megkerülő os:,:tagok. 
A zászlóalj erdős-hegyes terepen rendszerint önálló irányban tevdtenyke
dik. 

A vázolt tényezők az út- és időjárási viszonyok, a normál terepen 
fo.lyL?.tott támadás hadtápbiztosításához viszonyítva kiegészítő rendszabá
lyok foganatosítását szükségszerűen felvetik. 

A zászlóalj hadtáp felkészítése során n1egkülönb::Sztetett figyelmet kell 
fordítani a szállító gépjárművek t0-repjáró képeisségének néivelését bizto
sító es?.:közök előkészítésére, a gépjárm.üvezetők felkészítésére, az erők és 
e5zk:özök közveti.en biztosítására. az erdei tüzek elleni védelmére. 

A ZSH-t orvossal, a z.ászlóaljat :feladata teljesítéséhez szükséges. lő
szer, ü:za. kiegészítő készlettel kell ellátni az elöljáró erőiből és eszközei
böL A normál terepen folytatott támadáshoz képest a napi feladathoz a 
lövész lősze1· fogyasztás el2rhcti a 0,8-1,2 javaJa]mazást.,. ctz av. lfü;zcré 
l,Li-2,0 javadalmazást, a pct. lőszeré pedig a 0,8-1,0 javadalmazást. A 
PSZH.-k és gépjárművek hajtóanyag fogyasztása nyáron 2,5 ja. 

Abban az esetben, ha nem áa rcrdclkczésre a zászlóalj ho.dtápban 
clc.}cncl6 tartalék heveder ós r;:ürnsz, s a géppuska lőszer utánpótlás a 
PSLH-k részére f2ltétlen szükséges 0.5 .iavar:L,ümazisig lád.ázottan „öm
Je.c::7tve" átadható a PSZH-knak és a hevedc·czósL valamint a rakaszolúst 
az:,kban kell végrehajtani a szd., vagy a ,;zakaszparancsnok in1.2zkcdie>e 
s·-s1 :nL 

Az els5 JSpcsőben barcoló alegységek üza. uU.npóthisát kannc.cser2s 
rnóc1-;zei-rel célszerü megoldani. A zászlóalj tartalékba vont alcgysf.;;t:knél 
v2,n lehetősr:\{ teljr.s mozgókészlet szintjé·rc történ5 fc.:',ö1Li~re ]ő3zert és 
üzema;:iyélgol az cbl_iárótól megerősitésül kapott töliőgépjármüvckkcl, s 
a ~c,.1át eszközii}_,;:kel. 
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Ha a harctevékenység PSZH-on folyik, megkönnyebbül a sebesültek 
ezred sebesültgyűjtőpontra történő összegyűjtése. A PSZH-ról leszállva 
történő támadó harcban az ellenség uralgó pontokon, gócjellegűen szervezi 
a védelmet, így ezen ellenállások során jelentkeznek a sebesültek. Ezen te
rületekre kell összpontosítani az egészségügyi erőket és eszközöket. A sebe
sülteket sz.aksegélyben, első orvosi segélyben való részesítés után hátra 
kell hagyni. Az orvo-si ellátás mérvénél feltétlen számításba kell venni azt, 
hogy az elöljáró a kiürítést az ezred sebesültgyűjtőpontokról mennyi idő 
múlva tudja végrehajtani. A sebesültek összegyűjtésétől a kiürít,ésükig 
különös gondot kell fordítani a me-gfagyásuk elleni védelernre. 

Az igen bonyolult körülmények között végzett hacLtápbiz:tnsítás veze
tését tovább nehezíli a rádiók csökkent hatótávolsága a terep átszegdelt
ségéből adódóan. Ebből következően alaposabb szervező tevékenységet, 
operatívabb, az alegység parancsnokokkal összehangoltabb, szilárdabb ve
zetést követel az erdős-hegyes terepen folytatott harc időben és te,ljes 
mérvben történő hadtápbiztosítása. 

4. A hadtápbiztosítás sajátosságai védelemben 

a) A PSZH-1\. várható kihatása az első lépcsőt képező lövészzászlóalj vé
dcimi harcára 

A kísérleti gl. z. védelmének méretei ~ mélységben 2 km-ig, széles
ségben 5 km-ig te·rjedő védőkörlet szerint ,alapjában változatlanok marad
nak. Figyelembe kell venni, hogy ezzel egyidejűleg jelentősen növekszik 
a zászlóalj védelmének állóképessége, szJilárdsága és tűzereje. A tű~erő 

növekedése és hatékony kihasználása lehetővé teszi az alegységek közötti 
hézagok növelését, a zászlóalj harcrendjének két lépcsőben történő felépí
tését. Ezzel nő a védelem rugalmassága és aktivitása. 

A zászlóalj eJső lépcsőjében védő s.záZ;adak rendszerint gyalog) a tám
pontokban harcolnak. Harcukat a peremvonal mögött 400 m-ig kiépített 
tüzelőállásaikból a PSZH-k összefüggő tűzöve támogatja. A PSZH-k köl
csönösen és a haTckocsik támogatásával rejtve, gyorsan váltanak, idő-kö
zönként tüzelőállást. Ha az alegységeknek nem sikerül a védelem előtt az 
ellens·éget megsemmisíteni, a lövészek a PSZH-k igénybevételével foglal
ják el a tartalék támpontjaikat vagy gyalog. Valamennyi manővert a lövé
szek, hk-k és tüzérség egymás kölcsönös támogatásával valósítják meg. 

il sajátosságok kihatása a hadtápbiztosításra 

- A zászlóalj védőköcdete első lépcsőjében levő századok támpontjai 
peremvonalakban a lövészek gyalog harcolnak. Mögöttük a PSZH-k, a pct. 
fegyverek és az av. üteg tüzelőállások rendszeee helyezkedik el. Követke
zésként a lövészrajok lőszerutánpótlása, azoktól a sebesültek kihordása 
elsősorban a PSZH-któl kiépített összekötő árkokon hajtható végre. (Ha 
van ilyen.) 

- A zászlóalj védelmi harcát a védőkörlete teljes területének igény·
bevl·tclével, az eddiginél gyorsabb, határozottabb manőverek végrehajtá
sával vívja meg. Ennek hatására növekszik a lőszer- és hajtóanyag fo
gyasztás, valamint a sebesültek vi'.';zonybg nagyobb te·rülctcn és feltehe-
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