A gépesítettlövész (hk) zászlóali
hadtiápbiáosítiásának elvi és gyakorlati kérdései
ErtóA sándar ,ímdg,

A Magyar Néphadseregben

az elmúlt évben végbement változások, a katonai szer,

vezetek strukturájának átalakítása a harcászaú lehetóségek az alkdmazás elméletét és
gyakorlatát jobbao igazitotta a korszeű hadsereggel szemben állított követelményekhez, Ebben az új minóségben a szervezeti átalakításból fakadóan nagyobb elvárások
fogalmazódnak meg a dandárokkal és az alegysegeikkel szemben, Így realizá]ódni kell a
szervezetükbe levő vaiamennyi pusztító eszkóz, harci és szaktechnika hozzáértő alkd
mazasálak a magas fokú mozgékonyságnak és szervezettségnek az erkölc§i és fizikai
erónek a gyózniakarásban. Mindezen célok megvalósítása, megkíváoja a személyi áIlo,
mány m4gas fokú harckiképzettségét,a katonai kötelesség öntudatos teljesítésót a gyózelem eléréseérdekében.

A

megfogaLmazottak egyaránt alkalmasak a táLrnadó és védelmi harcra,

Napjainkban a véde]mi harc jelentósége kenilt elótérbe, hiszen a gyakorlatainkon
is többségeben a törzsek, alegysógek, egységek a vé<lelmi harc elvi és gyakorlati kérdé,
seit oldott& meg. A célkéntkitűzöttek szerint. érvényreiu,tott az ellenseg tímadásának
meghiúsítása és a támadásba való átmenct megteremtese. Igy többek között me8fogal,
mazódott az idónyerés, a fontos terepszakaszok megtartása, az ellenséges eróLnek n4gy
veszteség okozása, a támadás feltétcleinek megteremtése.
A csapatok védelmének a lényegéta támpontok, a zász|óallak védőkörletei szilárd
megtartá§a, az ellenség komplex túzzel való pusztítá§4 az ellenlökós végrehajtása képezi.
Védelemben a d.aldttr zász|ő$aítak csoportosítását irányok szednt, az ellenség várható
tevékenységétőlfigBóen hozzák létre, ami m4gában foglalja az ellenség fó és másik csapásának irányában védő zászIó lak csopoftosirását, az ellenlókést, ellencsapást méró
csopo.tosítást, a rakétacsapatok, a tiizérség,a légvédelmi csapatok, a tartalékok és hadtáp§zervek csopoftosítását,
A gépesítettlövészdandár első lépcsójében 2-4 me8erősített gépesítettlövész
(hk.) zászlóalj védhet. Á zászlóalj egym,íssiJ rúzösszeköttetésben álló, széIességben és
mélységben egységes zárak és múszaki zárrendszerrel összekötött
gépesített lövész- és
harckocsiszázad,támpontok zászlóalj védókörletben e8yesített állá.sát védi,

A 8épe§ített lövészzászlóalj képes bonyolult viszonyok között nappal és éjjel rombolt, szennyezett terepszakaszon megerósítóivel és támogatóival már a saját peremvooal
elótt az ellenség pusztstására, az ellenség rohamának visszaverésére, virgy a bctört ellcnség megállítására, ellenlökés végrehajtásár4 eredeti helyzet visszaállitásáía, a s4át védő10
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a támadásba való átmenet gyols megszervezésére és végreha'tására.
dandár második lépcsójét rendszeriot harckocsizászlóalj képezi, A mélységben

körlet me8tartá§ár4

A

védóáIlást száll meg, készen áLll ellenlökés végrehajtására, vagy tűzszakasz elfogldására.

A

védelem peremvonalától mintegy 10-1' km-re helyezkedik el,
A gépesített lövész (hk,) zászlóalj védókörlete szélességben ) km,rg, mélységben3
km,ig terjedhet, Vécleknétegy állásban épitzííeI, amelynek alapját a körvédőképesen
kiépített századtámpontok képezik, Az ellcnség rajtaütésének és lóldi felderítésének
megakadáiyozására Z km-ig elóőrsöt küld Lj. A harckocsikat, a 3yalogsági harcjárműveket, Iövegeket, páncéltörő rakétákat és egyéb tűzeszközöket rejtve, széttagoltan, úgy kell
ellrelyezni a zászlóalj vódókörletében, hogy azok a legnagyobb távolsfura tucljanak
tüzelni és nagy súrriségúoldalazó-. kereszt- és tórtúzzcl tudják pusztítani az ellen§éget,
tűzösszekóttetés legyen kózötnik és tűzzsákokat képezzenek, A tíize<zkő,
kölcsönös
zöknek tartalék és ideiglenes túzállásokat is ki kell jelölni,
A zászló j védókórletének elvi és gyakorlati felépítésemellett, fontos helyet ós
szerepet kell hogy kapjon a zász\óallhadtáp t4gozat hclyénck kijelöIése, működési életkópcs fu nkcionális feladatainak megteremtése.
A gépesített lővészzászlő$ hadtápbiztosítását a zászlóallelíátó szaka-s? és zLsz,
^

lóalj,segélyhely hivatott végrehajtaoi. Az új ;állománytábla életbeléptetése után, ennek a
két funkcionáüs elemnek a múködéséért a gépesített ló,lészzász|óaljn/l a zászlóaljpa
raocsnok ha<Jtáphelyettes felelós, A ziszlóalj ell^tó szakasz tagozídik: lőszerellátó, szállító és élelmezésiellátó rajra. A személyi állománya 3 fó tiszthelycttes, 5 fó tisztes, 19 fő
honvéd, Az ellátási és biztosítási feladatok végrchajtására rendelkezésre áll 4 db 3 t,
tefepjáfó tgk.; j db 5 t. lószerszállitó tgk,; 2 db t. üzemany€töltő
8épjármű; 1 db 2,5
' 4 db mozgókonyha.
t. iize many€-pótkocsi; 1 db vízszállító utánlutó;
A zászlőalj ellátó szakasz feladata a zászlóalj me8határozott anyagi eszközökkel
vdó folyamatos ellátása és az elöljáró hadtáptagozat által meghatározott ellátási, szálli
rási feladatokban való részvétel.A kiszállitott és kiutalt anyagi eszközók áwétele, fel
használásra való elókészítése,eüenórzése, osztalyozása, ideiglenes tárolása, haltóanyag
lefqtése, esetenkénti kannázása kiszerelóse, kenóany4g kimérése, az anyagokkal való feltöltés, az ólelmiszerek rövid ideig való tárolása, megóvása, meleg étel elkészitóse, kész,
étel konzerv íelmelegítéseés kiszolgálása, A felhasználásra elókészített anyryi eszközök
a meghatározott mennyiségben, idóben, helyen és sorrendben alegységekhez való eljuttatása, v€y közvetlenüI a íelhasználó személyi á.llománylroz lrarcjármúhöz ós feglverekhez.

Az cl},átószakasz képes 25-27 t. szilárd any4g száütására, kczclésérc; 10-12 t, hajtőanyag száIhtisára, átfejtésére, átadására a századok körleteiben; 1,2 m' ivóvizb|ztositására; a rendszeresite[t mozgókonyhákon 700-900 ló részérecaytál étel, v€y 4rO-ó00 fó
részérekéttál ét€l biztosítására,
A zászIőalj segélyhely összetétele: 1 fó tiszthelyettes. 1 íó tisztes, 10 fó lronvéd,
Ezenkívül rendelkezik t db sebesilltszátlító gépjárművel; 1 db LUAZ típusú sebesültkihordó gépjárművel. Ez a szemólyi állomány és tecbnika hajtja végre a század sebesült
gyűjtó fészekból a kjüdtést, felkutatja a sebesülteket, kbóvíti az elsósegélyt a rászorulóknak, a legsúlyosabb sérültek számára orvos elótti segélyt nyújt. A szervezetszerú eró
kön és eszközökön kívül a megerósitó erókkel a harcjármúvekból kiemeli, a §ebesültgyújtó helyekre ósszegyűjti, kihordja, kiszállitja a sérülteket és betegeket, Részt yesz a
sérülési gócok felszámolásában.

Elókészíti a sórüiteket a további hátraszáütásra.

A

sze,
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mélyi állománynál végrehajtja a higiéniai és járványvédelrni rendszabályok érvényre juttatását, egészségügyi felderítéstvégez és d).ága a zuzlóaljat egészségügyi anyagokkal. A
zászlLőal.1 a védelmi harcnapon képes 90-120 fő súlyos sérüItet a sebesültfészekből, a
harcmezőról a kocsiforduló helyrc, sebesültgyújtó helyre kihordani sebesülwivó párok
alka].mazlsávd,. Ezzel párhuzamosan a sebesültkihordó gépjármúvel 15-20 fó súiyos
séniltet a sebesúlqyűjtő fészekbe kihordani. A zászlóalj-sególyhely képes mintegy 100
fó részére szaksegélyt biztosítani és képes ugyanennyi járóbetcg ellátására, Mindezeken
Íelül a zászlóa.l1*egelyhely teljesítóképességenóvelhetó szakszeméIyzettei és sebesült,
szállító eszközökkel az eIőIliaő tagozatból,

A

gép6heíílaú:z üszlóalj bdd/á!bizta!ílás.1,
megszeruezéséxtÉujátoságai

úthhmbot

A

hadtápbiztosítás könilményeit, a védelembe való átmenet konktét esete hatáhatlással van a hadtápbiztosítás végrehajtására, Annak érdekében,
hogy megteremtsük a hadtápbizto§ítás alapvetó feltételét, a meglevó erőket és eszközöket fel kell készíteni. Meg kell szervezni, ennek me$eielóen a zászlóaIj alegysQeitőI az
eü. kiürítő és hátraszáütó feladatok végrehajtását; a szazadokhoz, lövószárokhoz, fedezékhez való utak, ösvények stb. kijelölésót, megközelítési lehetóségek megtcremtését,a
hadtápanyagok, eszközök megóvását, az őrzésvédelmi feladatok rendszabályainak foganatosítá§át. A felsorolt feladatokon túlmenóen a zászlóaljlradtáp közveden felkészítése
fontos feladat, aminek a keretén belúl végre kell lrajtani a személyi, technikai kiegészi
tést, meg ke[I alakítani a meghatározott any€i készleteket, végre kell hajtani a politikai
általános katonai szakmai továbbképzést. E]ő kell készíteni a zászlóaljhadtáp technikai
eszközeit, felszereléseit lgénybevételreés el kell végezni a szükséges javitásokat. A zászlóaljhadtápot a íelkészítésidőszakában a védelmi harc biztosításfioz e] kell látni kiegészító íelszerelésekkel, amelyek a következők lehetnek az évszaknak, napszaknak, idójárási viszonyoknak megfelelóen: jelző, álcázó felszerelések; tevókenységet elósegító kellókek; szállítlást könnyító segédeszkózök, világító, ködképzó, ftistjelző, infra eszközök,
éjjellátó eszközök, rakétaeszközök, elemlámpák, szükség vilagító eszközök, hóláncok,
vontatókötelek, vonórudak, any€mozgatás mindennemú elósegítésétszolgáló eszkö,
zök, csörlók, robbantó eszközök, utak rombolását elhárító kézi feiszerelések, gépek,
fiírészek, sáncszerszámok, csgák, csigasorok, a gépjárművck mozgását eiősegító kiegé-

rczza meg, és nagy

szítő anyagok hcmok, sóder, hólánc

A

stb-

gip$ítdt lih,6zzálzl(íaü bűdlápirlqíÉJe

A felkészítéstkövetően elengedhetetlenül fontos az ellátó szakasznak és a zászlóalj
segelyhelynek a telepítésebiztonságos távolságra a zászlóalj harcrendjében. Aiapvetóen
a terepadta lehetőségek kihasználásával, rendszerint fedezékben az ellenség tüzétól a legjobban védett helyen, nem messzebbre miot 3 km mélységben a peíemvo;altóI számitva ú8y, hogy kövesse a zászló j haarcrendjét, közvetlenül mögötte.
Abból az elvből és gyakorlatból kell kiindulni, hogy a zászlóaljnak lrarcközben biz,
tosítani kell a szükséges any4gokat, így lőszert, múszaki any4got, meleg ételt, ivóvizet,
katonai kereskedelmi cikkeket stb. Védelemben a zeszlőalj á|talában lószer, üzcmanyag

és éIelemellátó heIyet, század sebesültgyújtó fészkeket és zászlóalj
12

segéIyhelyet

hoz létre és múködtet, Fó követelméDyek egyikekénr az álcázásí rendszabályok folya,
máto§ és termé§zetes lehetóségek felhasznáásával, a terep adta álcázási sajátosságok legjobb kihasználásával, az ídőjárás, évszak, napszak adta lehetóségek figyelembevételévei.
Mindezek megvalósíthatók, ha a zászlőa\hadt^p kihasználja az erdók, cserjék, szakadé
kok domborzatvonulatok, csatornák álcázó sajátosságait; az ellát6 szakasz- és zászlóa|j,
segélyhely mozgásának végrehajtását ködös, v4gy éjszakai viszonyok között, hang- és
{ény|lcázási rendszabályok betanásával kell végrehajtani. De természetes álcázás mellett
alkalmazni kell a mesterséges eszközök használatát is. Ezeket a hadtápalegységek v4gy
készen kapják, v4gy maguk készítenck a védelmi helyzet kényszeító körü]rnényei
kózött a hely§zinen taláüató szükségany4gok felhasználásával . Az ílcázás rendszabá
lyain tú1 tartalék kijrietet rendeznek be és az odavezetó utakat is kijelöJik és járhatóvá
teszik, Igy elérik a gyors helyzetvá.ltoztatást, amit a védelem yuat]an va]tozási a zász,
lóalj hadtáptóI is megkövetelnek.
A gyújtófegyverek elleni védelem, c,lhelyezés követelményeinek úgy kell eleget
tenni, hopJy a múszaki létesítmények,kialakított mesterséges fcdett helyeket túzvédó
bevonattal kell ellátni, ezek közé taítozik az alaPeny€-csoPortosltás Szeíint az wal,
homok, kózirzalék, mész stb. Így a gyújtóíegyverek tapadólratása könnyebben kivédhetó és a gyírjtóany4g eltávoiítható, A zárt rendszerú ponyvás gépjárműveknél a ponyvákat, védóhuzatokat, á]cá}at nem szabad rögziteni. A fedezékeknél a képlékeny gyújtóanyagok foiyásának irányát csatoroákkal, a táfolt any€októl elvezetóen kell kialakí
tani. A h4gyományo§ túzoltási rendszabályokat is foganatosítani kell és a hasznáIatát
iehetóvé tenn] a szóróhorrroknak, a tűzoltóvíznek, a porral oltó túzoltók minden fajtájá,

nak. Ügyeletes tűzoltókat kell kijclöini.

Anyagi lliznsíúl

A zászloalj anyagi biztosítása a hadtápbiztosltás legdönróbb rcszct kepczi és m4gában foglalja a harc megvívásához szükséges anyagok elótetemtésére, rendeltetési belyóre
való eljuttatásár4 a csapatok ellátására vonatkozó rendszabályok összeségét, A zászlóalj
t4gozat végrehajtó tagozat, itt a tefyezés nem szerepel, mivel minden anyagot az elóljáró
tagozat, a dandárhadtáp bizto§lt. Az anyagi ellátást a védelmi harc szükséglete határozza
meg és ennek függvényében kerül végrehajtásra,
Üzemanyag-ellátást a zászlóaljnál a megállapitott szüksé8l€tek

és a meglevő készle

tek figyelembevételével kell megvalósítani Védelemben az üzemanyag,fogyasztás
kisebb mértékűmint támadásban, dc nem elhany4golhatl igaz a gép- és harcjátmú
motorok mozgása nem jelentós, de

a

llelyben történó üzemelés miatt elég m4gas üzem-

A felhasznált készletek pótlására áltrrJá
ban a nap végén'nyíliklehetóség, de nincs kizárva a napközbeni i-eltöltés §em.
A lrarcnapon, a varható üzemanyag-fogyasztás a gépesített lövészzászlóaljnál 0,i5
ja. 100 kg.; gázolajból0,2' ja. 4 t.; kenőany€ 80 ig,, olajok fogyasztása függ a harcjár,
múvek technikai állapotától, de az is elérhcti az üzemanyag fogyasztás 1000lrát.
A gép- és harcjárművek feltöltése hajtóanyaggal és kenóolajjal az eIIátó szakasz
technikai eszkózeivel, megerósítésül adott eszközökkel, töItógépkocsi szivattyírjával,
kézi szivatq,úval, valamint edényzetból, üzemanyag-utánfutóból, hordóból, kannából
történhet, De mindezeken kivül, még ha nem lehet a töltőeszközökkel
a feltöltendó
órában való múködése a technikai eszkózöknek.

harcjármúveket megközeJíteni, akkor

a

harcjárművet hátra kell manóverezni a töltő gép13

járműhöz, vagy az e]ókészített üzemany4g,technikai eszközhöz, (pl,: hotdóhoz, utánfutóhoz stb.) A hordókat töhbféle módon eI lehet iuttatni a feltóltésre kijelölt helyre:
terepjáró 8ép]árművel, pán<ólozott szálütó jármúvel, harckocsival, helikopterrel, Az
odaszállított hordókból a harcjllműveket üzemanyaggal a kezelószemélyzet tölti fel, A
gépjárrnúvek feltöltósét kannacscrével is végre lehet hajtani, a személyi áIlomány igénybevételével, A helikopterrel történt územanyag-kiszáIütás lehet leszállás utáni kirakással,
ejtőernyóvel történő kidobással, kisebb magasságból anélkiil, vagy hálóval tórténő
ella.zrikr_rs tartály [öldrehcIyezerer

A

el.

zászlóalj védelmi harca hadtápbiztositás körülmónye között kialal,ulhat olyan
helyzet, hogy az anyagi feltöltéseket rövid idó alatt kell végrehajtani. Ekkor kémi kell az
elöljáró hadtáptagozet s€itségét. Ezt nagytómegú lószer, üzemanyag, egyéb anyagokra
vonatkoztatva kell érteni, De ezek közé a feladatok kózé sorollrató az élelmiszer,ellátás,
ami szívós védelnri harc közcpctte nem könnyű feladat és komoly politikai létfenntar,
tási jelentóséggel bír. A védelmi harc iolyamán a zász\ő^IjnáI a melegétel-elkészítésé§
1ejunatás a századok vódótámpontjaiba ncm mindig valósítható meg mozgókonyhák,
kal, lranem a leggyakrabban alkalmazható yaltazatok közé az ételhordóba történó kiosztás, Az ételkiosztás másik változata, az éIm. ellátó íainil a kijclölt étclosztó hclyen kerüJ
kiszolgálásra, A személyi áIlomány az élelemellátás alkalmazott változatától függóen háti
ételhordókból, v€y moz6ókonyhákból kapja a melegetelt, vagy az egyéni melegítóeszközzel felmelegíti az élelmiszer komplett megfeleló hányadát és lgy melegitve
fogyasztja. A kikülönített kisebb alegységek részéte a főz(iát]ák, főzóberendezések
riikalmazásával saját maguknak készítikel a melegételt,
De az étel mellett a mindennapi életben természete§nek vett ivóvizel]átás is létfontosságú, mivel olyan katonákat kell ellátni, akik lövészárokhoz kötöttek, kicsi a moz8á5,
tenik és nem hagyhatlák el beosztási helyüket, Ebben az e§etben rendelekzésre á1l az
eliasztikrrs víztartlúy,vizes láda kannákkal, és a L-ulacs személycnkónt, A felsoroltaknak
a vízbeíogadó képessage 1900-2000 l. tiozzá keü móg számolni a vizszáütó utánfutó és
esetenként a mozgókonyha vízbefogadó képességétis, ami szintén 1900-2000 l. Így
rendelkezésre áll napi 3800-4000 Eter vb, a személyi állomány ivóvíz-szükségleteinek
kielégitésére,Bzzel szemben a vízszükséglet 4300-4500Ilnap, a zászlőallnil 455 főt számolva.
A zászIódj katonai kereskedelmi cikkekkel tórténó ellátását az elöljáró hadtáptagozat tefvezi t(lrajarat tLlkdmazásával, ami a feladatok fuggvényében kerül végrehajtásra.

"
A

EgéElEigi biztlitis

zászióaljsegélyhely az egészségügyi biztosíts rendszerében tendkívül fontos

fel

korszení harc körlilményei közört a me8szervezett és célszerű alkalmazásátóI függ e sérültek életének megmentése, a hátraszallítasra alkalmassá tétei. a
tömegeseD nyújtandó elsósegély végrehajtása. Így fetadata köze tartozik a sérültek idóben törtónó íelkutatása a harmezőn, a tömegsérülési gócokban, majd elsósegélyben
részesítés,küordás, kiszállítás a zászlóalj segéIyhelyre, Az alegységek egészségrigyi bizadatot Iát cl. mivcl

a

tosítását c§ak ú8y lehet eredményesen végrehajtani, ha a zászlóalj egószségügyi szolgáIat
személyi állománya ismeú a zászlőal1 harcfeladatát. Az alegységeknól nagy szefep hárul
az egészségügyi katonákra, akik védelemben rendszerint egészségügyi ponton tevékeny
kednek és irányítját a szervezetszerű és kisegító sebesülwivők munkáját. Sze14

mélyeseo fészt vesznek a sérültck íelkutatásában és segélyt nyújtanak a legsúlyosabb
sérülteknek. Ebben a tekintetben az clsósegély a, jd)emző, ami önsegelyre és kölcsönös
segélyre osdik, A célja a segélynyújtásnak, megelózni a súIyosbodást. Igy alapvetóen a
lótt, szúrt sebek, törések keólnek elótérbe és a vérzések csillapítását, kötések felhelyezé
sét, i<leiglenes rögzitéseket lehet elsósegélyként alkalmazni. Ezt követóen végrehajtásra
kerül a harcjármúvelból, szakasz támpontokból való összegyújtés a század scbesültfészekbe, vagy támpontokból való összegyújtés a század sebesüitfészekbe, v4gy az egészségügyi pontra, A szlaad egészségugyi katona köte]rrlei közé tattozik a scbesültgyújtó
pont jól látható megjelölése jelzéssel va8f/ mcgvilágítá§sal, így az ósszegyújtött sérülte,
ket könnyebb kihordani a zászlóalj segéIyhelyle.
Harcrendben tevékenykedik a sebesűIwivó, aki figyeli az elótte zajló eseményeket,
mcgjegyzi katonatársai helyét, igy könnyebb felkutatni, megközelíteni a sérülteket és
elsósegéIyben részesíteni. Szükség esetén bevinni fizikai eró segítségévela legközelebbi
védett helyre, amelyet megjelölnek gézduabbaI, fehér ruhadarabbal, piros kcreszttel, és
a helyi körülmények adta kirívó anyagokka.L Ha a sérültek felkutatása külónösen nehéz
köni]nények között valósul meg, például nagy fűst, köd, éjszaka rossz látási viszonyok,
kellemeden idójárás esetén sérúItfelkutató csoportokat kcll létrebozni, amelyek végre-

hajtják a tereP

^tvizslál^sár,
sebesúltvivó
katonákat a zászlóalj,segélyhely parancsnoka tendszerint kis ható
sugaru rádióval vagy előre, oktatás tárgyát képezó jelzésekkel trányitja. A lehetóségekhez kópest a sebesültkihordó gépkocsikat, szűkségkiüdtó eszközöket, tehcrgépjármúve
ket a sebesültfészekhez rendeli. Ha ez a lehetóség a kialakulr helyzet függvényóbcn nem
vaiósitható meg, akkor a séólteket kézben, hordágyon a kocsiforduIó helyre holdják ki,
ami a védelemben levó százacl harcrendjéhez a legközelebb esiJ<, minél közelebb van és
rejtett az ellenség megfigyelése és tiize alóI. Ezen a helyen, a zászl.óall-scgélyheíyrő|
kiküIdótt egészségügyi katona feladata közé tartozik, hogy elsósegéIyt nyújt, osztá,
lyozza a sérüIteket és elókészíti óket a hátraszállításra,

A

A védelmi harc során

a zászlóalj,segélyhely rendszerint az elóre

kijelólt úwonalon

hajtja végre a biztositási íeladatait, amit a dan<lár egészségügyi szolgálatfőnök meghatároz, vagy a védókörlctben tevékenykedik és kibóvíti az elsósegélyt és szaksegélyt biztosít. Ezenkívül n4gy jelentőségtí az előz,őleg már segélynyújtásban résszesűltek ellcnórzése, Ekkor lehet és van lehetóség az életveszayes állapotok megszüntetésére újból, a
sebek másodlagos fertózésének megelózésére, görcsök, vérzésekmegszüntctósére, fáj-

dalomcsillapításra,

A
A

zúszlóaljbadtáP tltzaly ry'tleletlbut

védelmi harc folyamán a

HTPH., a zászllallparancsnok

n€y

zászJróalj hadtápvezctése megvalósul a
és a zászlóal:lparancsnok hadtáphclyettes által.

hatást gyakorol az egészségúgyiszolgálat lónök
tagozatra egészségügyi kérdések vonatkozásában,

DD. PK,

Ezenkívül

szakmai intézkedése a zászlódj

A hadtáptervczés érvényesúla dandárparaocsnokon keresztiil, a badtápparancs
ban, illetve a parancsnok hadtáPhelyettes áital kiadott hadtápintézkedésben, operatív
csoporttal és személyesen szóban. A megfogalmazottakat megh atuazza a zászlőall heIye
és szerepe, anyagi feltóltöttsége feladata és a kialakult védelmi helyzet, Mindezck figyc-

lembevételévet a helyzet fontosságának megfelelóen kell kialakítani a hadtápvezetés
rihatí§át az Áolt alegységre. Erre nem lehet meghatfuozást adni, órezni kell a kialakult

helyzet miüőjét és kényszerét.

De alapvetően a

zászJőallhadtáp vezetéséta zászlóaljparancsnok hadtáphelyettes
valósítja meg, beilleszkedve a hadtápvezetés rendszerébe, információ- és jelentókópességeken alapuló kötelesseg meghatározlásáb4 az alulról felfeté történő rgénylésés a feliilről

lefelé való biztosítás fend§zefébe. A védelmi harc folyamán ennek az információnak a
biztosítására rendelkezésre áJ}nak a tálíófotgalmú hálók és vezetékes rendszerek, az
elJát6 szakuz, ziszlóalj-segélyhely és a zászlóaljparancsnok hadLáphelyettes áttal. Ezenkívül még kiildöncök, íutárok és §zóbani jelentés a zász\óaljpanncsnok hadtáphelyettes-

nél a Hadtápvezetési ponton.
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