A gépkocsizó lövész zászlóalj hadtápja támadásban•
A korszerű gépkocsizó lövész zászlóalj különböző fegyverzettel és technikával rendelkezik. Nagy mozgékonysága, terepjáró képessége folytán
képes menetből áttörni az ellenség védelmét, határozottan továbbfejleszteni a sikert a mélységben és szükség esetén rövid idő alatt szilárd,
aktív védelmet hozhat létre. Harckocsikkal megerősítve nagyfokű harcászati önállósággal rendelkezik, így képes önálló irányban is támadni. A
zászlóalj feladatainak sikeres teljesítése azonban jelentős mértékben függ
alegységeinek időben történő anyagi, technikai, egészségügyi biztosításától.
A csapathadtáp általános rendszerében a zászlóalj hadtáp közvetlenül
biztosítja az alegységeket a harchoz és élethez szükséges valamennyi
anyaggal.
A zászlóalj megszervezésének rendszabályai között különös jelentő
séggel bír: a hadtáp alegységek felkészítése támadásra; a támadás mögött történő áttelepítésük idejének és rendjének meghatározása; az utak
és oszloputak kiválasztása utánszállításra és kiürítésre; a hadtáp őrzése,
védelme, oltalmazása.
Ezeket a kérdéseket a zászlóaljparancsnok a harci elgondolással egyidőben tisztázza, majd a harcra vonatkozó elhatározásában meghatározza:
- mennyi lőszer, üzemanyag legyen a tüzfegyvereknél, a harcjárműveken és a zászlóalj szállító eszközein, továbbá
a meleg étkezés kiosztásának,
a sebesültek és a sérült technika kiürítésének,
a hadtáp alegységekkel történő összeköttetés fenntartásának rendjét.
A hadtáp megszervezésének funkcióit részleteiben a törzsfőnök látja
el, mert részletes hadtáp utasítások kiadására harcban a parancsnoknak
rendszerint nincs ideje. A z. TÖF miután ismeri a harcra vonatkozó
parancsnoki elhatározást is és állandó összeköttetést tart fenn a századparancsnokokkal, a zászlóalj segélyhellyel és az ellátó szakasszal, ezért ő
tájékoztatja a hadtáp alegységeket a harcfeladatokról,
- az anyagi készletek kiszabatáról,
- irányítja a zászlóalj hadtáp áttelepülését, valamint az utánszállítást és a kiürítést.

* A "Dvina" gyakorlat tapasztalatai alapján.
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A zászlóalj hadtáp menetből történő támadásra való felkészítésére,
valamint az alegységek anyagi biztosítására irányuló munkát a várakozási körletben hajtják végre. Amikor az ellenséggel közvetlen a harcérintkezés, akkor pedig a megindulási körletben, vagy annak elfoglalásáig.
A lőszert a gk. szállító raj szállítja a századokhoz, ott szétosztják
a személyi állománynak, illetve kiadják közvetlenül a harcjárművek,
géppuskák, és aknavetők részére. Ezeket a készleteket rendszerint meghatározott normákra töltik fel. A gyakorlatok tapasztalatai azt mutatják,
hogy gyors ütemben végrehajtott támadás esetén és nehezen járható terepen 20-25°/o-kal célszerű a készleteket megnövelni. Ez a kiegészítő
készlet jó szolgálatot tesz a harc kritikus pillanataiban, amikor nem lehet
utánszállítással számolni.
A harcra való felkészítés során, de különösen menetből végrehajtott
támadás esetén üzemanyagból kiegészítő tartalék készleteket is kell alakítani, amelyeket a gépkocsikra szerelhető kis tárolóedényekben (kannákban) tárolnak.
Az ellátó szakasz gazdasági ellátó raja naponta háromszor köteles
meleg élelemmel ellátni az alegységeket. A szállítások szünetelése esetére a személyi állomány részére harcra való felkészítése során 1 ja hideg
élelmet kell kiadni. Ez adott esetekben 2-3 ja hideg élelemre is kiegészíthető.

Az alegységek anyagi biztosításával egyidejűleg felkészítik harcra
a saját hadtáp alegységeket is. A z. száll. eszközei az e. raktártól átveszik a lőszert, élrn-t, üza-ot a harc sikeres megvívásához szükséges
mennyiségben. Feltöltik a hadtáp alegységeket emberekkel, rendszeresített felszerelésekkel, végrehajtják a technika karbantartását és javítását.
A személyi állomány részére harcászati, politikai és szakmai foglalkozásokat vezetnek. Végül figyelmesen ellenőrzik minden katona és az alegységek folyamatos hadtápbiztosításra történt felkészültséget.
A z. hadtáp sikeres munkájának egyik feltétele támadásban a szállító eszközök mozgásképességének maximális biztosítása. Ez részben elérhető átjáró pallók, vontató eszközök előkészítésével. Jó ha van lehető
ség - különösen járhatatlan utak esetében - a zászlóalj hadtáp egy
részét páncélozott szállitó eszközökkel ellátni. Ezt gyakorolták a „Dvina"
gyakorlaton is, amikor néhány gépkocsi lövész zászlóaljnál mozgó gazdasági ellátó pontokat rendeztek be páncélozott szállító eszközökön. Az
utóbbiakat főleg lőszer utánszállítására használták a harcot vívó alegységekhez, visszafelé pedig a sebesültek szállítására az egészségügyi szállitó eszközök fordulóhelyéig.
A gépkocsizó lövész zászlóalj előrevonása az ellenség védelméhez
menetoszlopokban történik maximális sebességgel. A hadtáp alegységek
ilyenkor a menetoszlopokat követik. A gépkocsizó lövész zászlóalj harcrendben történő szétbontakozásának kezdetével, és a harc folyamán a
hadtáp alegységeket rendszerint a második lépcső mögött vonják előre.
Ha azonban a helyzet megköveteli, a zászlóalj segélyhely és a javító
részleg az első lépcsőt követik, 1-1,5 km távolságra.
Az ellenség nem eléggé lefogott védelmének áttörésekor, valamint
a harci eszközök és a páncélozott szállító járművek részére nehezen járható terepen a zászlóalj rendszerint gyalogharcrendben támad. A személyi
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állomány a járművekről való leszállást a harckocsik és gépkocsizó lövész
századok szétbontakozása után harcrendben hajtja végre tüzérségi tűz
oltalmazása alatt.
Ebben az időszakban az ello. szakaszparancsnok megállítja a szállító
és javító gépkocsikat a közeli fedezékekbe; a zászlóalj segélyhely szállító
eszközei pedig a sebesültvivőkkel megközelítik a rohamozó alegységeket.
Ugyanakkor a technikai figyelőpontot előre kell vonni úgy, hogy megállapíthassa a járművek megállásának helyeit, okait és szükség esetén
időben rendszabályokat hozhassanak azok hátraszállítására és javítására.
Az ellenséges védelem peremvonalának megrohamozásakor az első
állásban levő sebesültek felkutatását, segélyben részesítését a nem szervezetszerű egészségügyi katonák és a szd. egészségügyi oktató hajtják
végre. Ezek a sebesülteket a tűzből a közelebbi fedezékekbe viszik, itt
megjelölik a sebesültek tartózkodási helyét és folytatják előremozgásu
kat a rohamozók mögött. A zászlóalj segélyhely sebesültvivöi összegyűjtik és kihordják a sebesülteket az egészségügyi gépkocsik megállásának helyeire, vagy előremozgásuk útjára. A gépkocsikban a zászlóalj
felcser orvos előtti segélyben részesíti a sebesülteket, majd azonnal az
ESH sebesültszállító gépkocsik fordulóhelyére, vagy közvetlenül az
ESH-re irányítja azokat.
Birtokba véve a peremvonalban levő támaszpontokat, a zászlóalj az
ellenség gyenge ellenállása esetén folytatja a támadást PSZH-kon. A hadtáp, a második lépcső alegységeinek fedezete alatt áttelepül a támadás
nyomában egyik fedezéktől a másikig, rendszerint azokon az utakon és
oszloputakon, amelyeken a harcoló alegységek mentek.
A zászlóalj segélyhely sebesültszállító gépkocsijait az ellenség védelmének mélységében vívott harc alatt célszerű a zászlóalj figyelő pont
mögött, vagy a második lépcső alegységei élén előre vonni. Ebben az
időszakban főleg a PSZH-kon és az egyéb harceszközökön belül történnek
a sebesülések. Amint azt a foglalkozások és gyakorlatok mutatták, igen
nehéz a sebesülteknek elsősegélyt nyűjtani a harcjárművekből való elő
zetes kiemelésük előtt. A harcjárművek, ha ebből a célból megállnának,
az ellenség összpontosított tüzét vonnák magukra. Ezért a sebesültszállító
gépkocsikat a zászlóalj figyelőpont vagy a második lépcső parancsnokának gépkocsija mögött kell előre vonni, készen arra, hogy azonnal kimenjen ahhoz az alegységhez, amelynél sebesülések történtek. Megjegyezzük, hogy út nélküli terepen, különösen pedig télen és járhatatlan
utakon a sebesültek harcmezőről történő kiürítésére parancsnoki elhatározás alapján a PSZH-kat és az egyéb harcjárműveket is igénybe lehet
venni.
A támadás első napjára a fegyverzetnek megfelelő lőszer mozgókészleteket a katonáknál a harceszközökön és a PSZH-kon a zászlóalj
vezetésének kell biztosítani. A lőszerkészletek azonban (géppuska, tüzér) a korszerű harc feszítettsége miatt gyorsan leapadhatnak. Ebben az
esetben az alegységek parancsnokai azonnal jelentik a zászlóaljparancsnoknak vagy törzsfőnöknek lőszerszükségletüket, akik az utánszállításra
a második lépcső parancsnokon keresztül adnak intézkedést, illetve az
ellátó szakaszt löszerkészletekkel azonnal a harcrendbe előre vonják. Az
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előrevont

szállító gépkocsik megállnak a legközelebbi fedezékben, majd
a szükséges lőszert azokról közvetlenül a harcjárművekre, vontatókra,
vagy a felhasználóknak adják ki.
Amennyiben a helyzet ezt nem teszi lehetővé, a támadás kezdetéig
éjjel az alegységekhez, vagy azok kivonásáig az utánszállításra alkalmas
terepszakaszra kell kiszállítani a lőszert, melynek az alegységek közötti
újraelosztására a zászlóaljparancsnok hoz elhatározást.
Az első meleg étkezést a személyi állománynak rendszerint reggel
a harc kezdetén kell kiadni. A nap folyamán történő meleg étkezés szétJsztására fel kell használni a rövidebb idejű harci szüneteket. A zászlóaljparancsnok által meghatározott időben a gazdasági ellátó raj gépkocsijai
a lehető legközelebbre megközelítik a harcrendet és a századparancsnok
utasítása szerint fedezékben helyezik el a mozgókonyhákat. Ide irányítják az ételátvevőket, élén a század szolgálatvezetőkkel. Itt megkapják a
melegélelmet, ételhordókba rakják és kihordják azt, alegységek szerint.
A harcnap folyamán így biztosítja a zászlóalj hadtáp az alegységek
harctevékenységét.
A zászlóalj e. és ho. szervezésben tevékenykedik. Következésképpen
a támadás kezdetén kapott harcfeladatának teljesítése, nem jelenti részére
a harctevékenység befejezését. Új feladatot kap a támadás kifejlesztésére
az ellenség mélységében. Ezért a zászlóalj kijutva a részére meghatározott terepszakaszra a századokat megerősítik és felkészítik a következő
nap reggelétől való támadás folytatására. Ebben az időszakban a gk.
lövész zászlóalj hadtápjára a legfelelősségteljesebb feladatok hárulnak.
Biztosítani kell a harci alegységek részére a támadás folytatásához szükséges anyagokat és fel kell készülni munkára a második harcnapra:
- mindenekelőtt ki kell üríteni a sebesülteket,
- fel kell tölteni meghatározott normákig a lőszer- és üzemanyagkészleteket,
- el kell látni a személyi állományt meleg élelemmel.
A zászlóalj segélyhely, az ellátó szakasz és az üzemanyagtöltő eszközök közvetlen a harcrendbe kerülnek előrevonásra. Itt átadják a lőszert
a rajoknak, a töltő gépkocsik vezetői feltöltik a gépkocsik tartályait
üzemanyaggal, a szakácsok pedig kiadják a meleg élelmet és teát. Ugyanebben az időben a szerelők együtt a gépkocsivezetőkkel megvizsgálják a
harcjárműveket és vontatókat, elvégzik a szükséges technikai segélynyújtást.
Az anyagi eszközökkel feltöltött alegységekben, a megétkezett személyi állomány felhasználva a rövid harci csendet, pihen. A hadtáp
katonáknak ez alatt és ez után még sok a munkájuk. Hátra kell menni
az ezred szállító eszközökkel való találkozás pontjára, ott át kell rakni
a saját gépkocsikra a következő napra érkezett anyagkészleteket, meg
kell javítani a meghibásodott technikát és a kivilágosodásig el kell készíteni a meleg élelmet.
A harc folytatódik. A zászlóalj hadtáp ismét követi a harcrendet
terepszakaszról terepszakaszra, fedezéktöl-fedezékig állandó készenlétben
előremozgásra, a készletek feltöltésére, a szükséges segélynyújtásra és a
technikai ellátásra.
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