
Műszaki zászlóalj hadtápbiztosítása a gépesített 
lövészhadosztály erdős-hegyes területen végrehajtott 

harctevékenysége során 

H u m o r Is t v á n őrnagy 

Az összfegyvernemi magasabbegység támadó harctevékenységének sikeres 
megvívása csak annak mindenoldalú biztosításával érhető el, amiben fontos sze
repe van a műszaki biztosításnak. A műszaki zászlóalj rendeltetése, hogy a 
szervezetébe tartozó különféle szakkiképzésű alegységek célszerű alkalmazásával 
segítse elő a hadosztály támadó hartevékenysége műszaki biztosítási feladatai
nak végrehajtását. A korszerű harc sikeres megvívása érdekében a szervezési 
elvek és gyakorlat már eddig is arra irányultak - és a jövőben ez mindinkább 
várható -, hogy a műszaki alegységek külön-külön is egy egységes szervezetet 
képezzenek. 

A gépesített lövész hadosztály erdős-hegyes terepen végrehajtott támadó 
harctevékenysége során a műszaki zászlóalj feladatai általában: műszaki felde
rítés, a csapatok által a támadás előtt elfoglalt körletek berendezése, műszaki 
zárás és átjáró nyitás, mozgásbiztosítás, vízellátó helyek berendezése és vízkiter
melés, fűrésztelep telepítése és fakitermelés stb. 

A harcfeladat vétele után rövid idő múlva nagy vonalakban már ismert, 
hogy egyes műszaki alegységek kinek az érdekében, milyen céllal kerülnek al
kalmazásra, milyen eszközökre, anyagokra van szükség feladatuk megoldásához. 
Eredményes tevékenységükhöz viszont elengedhetetlenül szükséges ismerni, hogy 
miképpen jutnak alkalmazási körletükbe, ott mettől meddig tartózkodnak, mi
lyen munkálatokat hajtanak végre, az összeköttetés és vezetés rendjét stb. Mind
ezen tényezők alapvetően befolyásolják a hadtápbiztosítás várható feladatainak 
tervezését, szervezését és végrehajtását. 

A műszaki zászlóalj hadtápbiztosítása a csapathadtáp utasításban meghatá
rozott elvektől Cs rendszertől nem tCr el, azonban a műszaki zászlóalj harci 
alkalmazásából, feladatából, az állomány csoportosításából adódóan sajátos mó
don érvényesül.. 

A műszaki zászlóaljon belüli ellátásért a teljes felelősség a zászlóaljparancs
nokot terheli. Ezen belül a PK HTPH felelős az ellátásért a neki alárendelt 
szolgálati ágakon belül, valamint a hadtáp megszervezéséért, az összes ellátási 
ág terén az alárendeltek felé történő szállításért, valamint a hadtáp vezetéséért. 
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A műszaki zászlóalj hadtápja: 

ellátó szakaszból, 
- szállító szakaszból. 
- zászlóalj segélyhelyből áll. 

Az ellátó szakasz rendeltetése: lőszer, üzemanyag, élelem, ruházat, tábori 
elhelyezési anyag, egyéb anyagkészletek megalakítása, tárolása, átvétele, kiadása 
stb. 

A szállító szakasz a műszaki zászlóalj valamennyi anyagkészletét szállítja 
és végzi a harcközbeni utánszállításokat. 

A zászlóalj segélyhely sajátos módon kerülhet alkalmazásra: vagy a saját 
egység egészségügyi biztosítása érdekében, lehet a magasabbegység egészségügyi 
tartaléka, tevékenykedhet összfegyvernemi egység érdekében annak megerősí
téseként. 

A műszaki zászlóalj hadtápja rendelkezik olyan személyi állománnyal, 
anyagi és technikai eszközökkel, hogy képes az egyébként igen széles körű ellá
tási feladatainak eleget tenni. 

A műszaki alegységek rendeltetése, feladata olyan követelményeket támaszt 
a hadtápbiztosítással szemben, hogy az mindig legyen kész váratlan igényként 
felmerült nagytömegű műszaki anyag utánszállítására és a munkagépek üzem
anyaggal történő ellátására. Ebből az következik, hogy a tapasztalatok alapján 
gyakran van szükség a különböző anyagok földrerakására, a töltőgépkocsik 

vezetőit pedig a szakkiképzésükön kívül meg ke11 tanítani a műszaki gépek 
igénybevételi szabályaira és főbb műszaki adataik ismertetésére. 

A hadtáp alegységeket fel kell készíteni az önálló feladat végrehajtására 
kikülönített alegységek ellátására. Ismert tény, hogy a megerősítésre elvonuló 
műszaki alegységekeket (századnál kisebb kötelékeket) utalni kell a megerősített 
gépesített (hk.) egységekhez. Többnyire erre van is lehetőség, azonban az MBO, 
az anyag elők. sz., vello. sz. a MŰT-tői meglehetősen távol (a munkalehetősé
geiktől függően) kell hogy települjenek, működjenek, és ellátásukra kedvező 
utalási lehetőség a legtöbb esetben nincs. Következésképpen vagy ellátás szem
pontjából önállóak és külön-külön utánuk kell szállítani a nyersanyagokat, vagy 
a MŰT-tői vételeznek. Mindkét esetben bonyolult feladatot jelent, mert a had
táp jelenlegi szervezetének személyi feltételei ezt zökkenőmentesen nem teszik 
lehetővé. Az említett alegységek közül ugyanis egyik sem rendelkezik ellátó 
részleggel, s század szinten valamennyi ellátási feladat végrehajtása a század 
szolgálatvezetöre hárul. A technikai feltételek biztosítottak, mert a század ren
delkezik 3 db 12 literes főzőberendezéssel és a szükségletének megfelelően az 
eszközökkel való manőverezés lehetővé teszi a szakasz (raj) erőben kikülönített 
alegységek élelem ellátását is. 

Ha figyelembe vesszük, hogy erdős-hegyes területen a MŰT és egyes ellátó 
pontok közötti utakat rombolhatja az ellenség, valamint azt, hogy a hágók és 
szorosok, gyorsfolyású folyók természetes akadályokat képeznek az utánszállí
tás előtt, akkor megállapíthajtuk, hogy a feladat végrehajtására elvonuló alegy
ségeket az indulás előtt kell ellátni a szükséges eszközökkel (12 literes fözőbe
rendezéssel), anyagokkal és ha biztosítható, szakképzett személyekkel (szaká
csokkal). 

Az üzemanyag ellátás területén a megszervezés időszakában szintén körül
tekintő helyzetértékelés és elhatározás szükséges, de az alegységek alkalmazása 
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alatt nincs szükség utánszáliításra normál terepviszonyok esetén, mert a hajtó
anyag mozgókészlet a nap végéig elegendő, amikor is általában lehetőség van 
a feltöltésre. Kenőanyag tartalékképzésre is szükség van az alegységeknél (leg
nagyobb mennyiségben hidraulika olajra), mert azzal a gépek tartálykészleten 
felül nem rendelkeznek. A helyzetértékelés folyamán figyelembe kell venni, hogy 
a magas hegységekben emelkedik a hajtóanyag felhasználás, továbbá azt, hogy 
például rombolt útszakasz helyreállításához sziklás talaj esetén, gépekkel felsze
relt utász századnak 3-4 napra is szüksége lehet, amelyek már szükségessé te
szik a rendszeres utánszáIIítást. 

Az egészségügyi szolgálat szervezetét és alkalmazási lehetőségeit figyelembe 
véve a műszaki zászlóalj sebesültjeit, betegeit a megerősített, vagy a hozzá leg
közelebb eső Összfegyvernemi egység, magasabbegység által telepített segély
helyekre szállítják a területi ellátás elve alapján. Rendszerint a műszaki al
egységek szállító eszközeivel telepített segélyhelyeire és itt történik a sebesültek 
ellátása. A sebesültek összegyűjtéséért és segélyhelyre történő szállításuk meg
szervezéséért a műszaki zászlóalj egészségügyi szolgálatvezetője felelős. 

Az anyagszállítások megszervezéséért és koordinálásáért a műszaki zászlóalj 
PK HTPH a felelős. Az elöljárótól történő szállítmányok átvétele (anyagátadó 
pont berendezése) az ellátó, vagy szállító szakaszparancsnok feladata, az aláren
deltek felé pedig az anyagszállításokat a szállító szakaszparancsnok hajtja végre. 
Műszaki zászlóaljnál a szállítási feladatok nagyobb részét - figyelembe véve az 
erdős-hegyes terepet - a robbanóanyag, faanyag és az akna anyag képezi. Az 
utász század szállító járművei - végszükség esetén - a hadosztály szállítási tago
zatáig is bevonásra kerülhetnek, azonban ez a módszer mintegy 50°/o-kal le
csökkenti az MZO teljesítőképességét. A nagymennyiségű robbanó anyag szük
séglet és annak gyors helyszínre történő szállítási igénye gyakorivá teszi az egyes 
szállítási tagozatok megkerülését. 

A hadtáp vezetése is sajátos módon valósul meg. A műszaki zászlóalj had
tápja külön vezetési ponttal nem rendelkezik, hanem a parancsnok harcállás
pontjáról valósul meg a hadtáp alegységek vezetése, mégpedig úgy, hogy a PK 
HTPH, az üzemanyag szolgálatvezető, az egészségügyi szolgálatvezető, az élel
mezési szolgálatvezető és a hadtáp nyilvántartó tisztes a megszervezés idősza
kában mintegy operatív csoportot képezve a harcállásponton tartózkodik és dol
gozik. A hadtáp alegységek az ellátó szakaszparancsnok vezetésével a harcáI1ás
ponttól mintegy 3-500 méter távolságban települnek és felkészülnek az ellátási 
feladatok végrehajtására. Ennek a vezetési rendszernek előnyei és hátrányai egy
aránt bizonyíthatók. 

Előnyei: 

- a ZPK elhatározásához időveszteség nélkül azonnal adatokat szolgáltat
hat a PK HTPH és a hadtáp törzs részére minden időben friss adatok állnak 
rendelkezésre; 

- az őrzés-védelem megszervezése és végrehajtása a harcállásponttal együtt 
történik és emiatt kevesebb erőt és eszközt kell kivonni az ellátási és szállitási 
feladatok végrehajtásából; 

- az elhatározás kihirdetése után az alkalmazási terv és a hadtápbiztositási 
terv párhuzamosan készülhet. 
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Hátránya: 

- az elöljáró PK HTPH·el (HVP) az összeköttetés csak a parancsnoki 
híradó rendszeren keresztül biztosított. 

A hadtápbiztosítás említett sajátosságai az általánostól ugyan eltérnek, de 
alapvetően nem befolyásolják a harc műszaki biztosítását végző alegységek 
anyagi, egészségügyi ellátásának színvonalát. 

A hadosztály támadó harctevékenysége megszervezésének időszakában a 
műszaki zászlóalj hadtáp megszervezés feladatai a műszaki biztosítás megszer
vezéséhez és megtervezéséhez igazodik. Ez azt jelenti, hogy a műszaki alegysé
geket az alkalmazásra való felkészítéssel párhuzamosan az előrevonáshoz, illetve 
a munkahelyre való elvonuláshoz szükséges kiegészítő készletekkel el kell látni. 
Következésképpen a hadtáp alegységek, illetve a szolgálati ágak munkájának 
zömét a műszaki alegységek alkalmazásra való anyagi felkészítése képezi. A HO 
MÜF harcintézkedésében a műszaki zászlóalj alkalmazását megtervezi és időben 
lejuttatja a zászlóalj törzséhez. A harcintézkedéssel párhuzamosan a HO HTPH 
hadtáp intézkedése is megérkezik, ezzel tulajdonképpen adva is van a zászlóalj 
hadtáp feladata. 

A hadrendi elemek parancsnokai részére előzetes intézkedéseket ad a ZPK, 
amelyek az alkalmazásukra való felkészülést célozzák. Ebben az időben már az 
alegységek hadtáp felkészítése is folyik, s a parancsnok által meghatározott ki
egészítő készlettel ellátják őket. 

Az alegységeket, melyek utalásra kerülnek, általában I javadalmazás hideg 
élelemmel, élelmiszer jeggyel, hajtóanyagból 0,4 javadalmazás kiegészítő kész
lettel és kenőanyag tartalékkal kell ellátni. 

A fűrésztelep, a vízközpont - függően a megfelelő fa és vízlelőhelytől -
lehet utalva és lehet önálló is. Amennyiben önállóak, úgy szakáccsal megerősí
tésre kerülnek és a 12 személyes főzőedényben főznek, és naponta utánszállí
tásra kerül részükre a nyersanyag. 

A támadó- és szétbontakozott első lépcső csapatai mögött előrevonásra 

kerülő hadosztály második lépcsők (tartalékok) menetét, átcsoportosítását és ma
nőverét, a szükséges után- és hátraszállításokat a hadosztály mozgást biztosító 
osztag segíti. Az MBO feladata - mint köztudott - az oszlopmenetben végrehaj
tott csapatmozgások biztosítása, a kijelölt irányban vezető utak berendezése Cs 
fenntartása. Mindezek figyelembevételével levonható az a következtetés, hogy a 
megtervezés időszakában az MBO hadtápbiztositását önáll{?vá kell tenni, tehát 
nem szabad és nem is lehet utalni. 

A műszaki zászlóalj ellátó és szállító szakasza képes támadóharcban a zász
lóalj zökkenőmentes ellátásának végrehajtására. Az ellátást közvetlenül a zász
lóalj hadtáp készleteiből a HTPH irányításával a szolgálatiág-vezetök végzik. 
A támadóharc felkészítésének időszakában a PK HTPH fő figyelmet kell hogy 
fordítson a kikülönített önálló feladatot végrehajtó kisebb műszaki alegységek 
ellátására, elsősorban az utánszállításra vonatkozóan (élelmiszer, üzemanyag), 
valamint az egészségügyi biztosítás - ezen belül is a sebesültek összegyűjtésének 
és hátraszállításának megszervezésére. 

A műszaki zászlóalj hadtápbiztositásának kérdései a ZPK írásos harcintéz
kedésében kerülnek megfogalmazásra. Ezt megelőzően célszerű előzetes intéz
kedéseket kiadni mind az alegységparancsnokok, mind a szolgálatiág-vezetők 
felé. 

106 



A ZPK a műszaki alegységek alkalmazására hozott elhatározásában rög
zíti azok hadtápbiztosításának helyzetét is és meghatározza: 

- hajtó- és kenőanyag szükségletét, annak lépcsőzését, feltöltés sorrendjét és 
az utánszállítás rendjét; 

- az alegységek utalásának. hideg és meleg étkezés rendjét; 

- sebesültek összegyűjtésének és hátraszállításának, valamint a hadtáp moz-
gásának rendjé!:. 

A továbbiakban vizsgáljuk meg a műszaki zászlóalj anyagi, egészségügyi el
látását a támadóharc alatt. 

A hadtáp szállító szakasz gépjármű állománya tulajdonképpen a mozgó 
anyagi készletek szállítására és tárolására van rendszeresítve és ezt a feladatot 
be is tölti. Nagymennyiségű akna, fa, óvóhely stb. anyagok szállítására a mű
szaki alegységek állományába rendszeresített szállító járművek szolgálnak, azon
ban figyelembe véve az elöljáró szállítási kapacitásának elfoglaltságát, főleg 
aknaanyag szállítására bevonásra kerülhetnek a hadtáp szállító szakasz gépjár
művei is. Ebben az esetben kerül sor gépjármű anyagok, vegyivédelmi anyagok, 
kenőanyagok és egyéb anyagok földrcrakására. 

A műszaki zászlóaljnál a lőszerellátás nem tekinthető elsőrendű feladatnak. 
Lövész lőszer szállításával csak a nap végén kell számolni. 

Az üzemanyaggal történő ellátás nagyobb terjedelmű feladatot jelent. A 
műszaki alegységek alkalmazásra való elvonulása előtt hajtó- és kenőanyag kész
letei a mozgó készlet szintjére feltöltésre kerülnek. Célszerű az alkalmazási te
rületre való elvonulás hajtóanyag szükségletét kiegészítő készletként kiadni. 

A műszaki alegységek hajtóanyag ellátását elsősorban a zászlóalj raktár
készleteiből, valamint az elöljáró által biztosított készletekből kell pótolni.. A 
műszaki zászlóalj gépjármű állománya nagyon sokféle és különböző típusú, amely 
a feltöltést befolyásolja. Például Csepel, Rába, Tátra, Prága, Garant, Gaz stb., 
a műszaki gépek sokféleségéről nem is beszélve. 

A támadóharc ütemét és a napi távolságot, illetve a várható üzemanyag 
felhasználást figyelembe véve valamennyi gépjármű mozgó készlete fedezi a 
napi szükségletet, azonban a harcnap második felében, vagy a nap végén szük
séges az elfogyasztott készletek pótlása. A harcnap folyamán - napközben -
nem indokolt hajtóanyag utántöltés. 

A napvégi feltöltés több változat szerint hajtható végre. Elsősorban és 
egyik leggyorsabb módszer a töltőgépkocsival történő feltöltés. A zászlóalj gép
jármű állományát - a töltőgépkocsikat töltőállomásként telepítve - mintegy 
2 5-30 perc alatt fel lehet tölteni (figyelembe véve, hogy 6 db töltőgépkocsi áll 
rendelkezésre), természetesen feltételezve, hogy a töltés előtt a gépkocsi állo
mány nemenként be van sorolva és ha erre megfelelő terepviszonyok adva van
nak. Ebben az esetben I töltőgépkocsival egyidőben 4 db járművet lehet feltöl
teni. A kisebb alegységek esetében ( vello. sz., fűrésztelep, MZO - ha feladat 
teljesítés után bevonul a műszaki tartalékhoz -) a kannacserés megoldás a leg
kedvezőbb. 

Más a helyzet a műszaki gépek feltöltésében. A műszaki gépeket (BTM, 
BAT, NTU, D-031 stb.) a munkahelyen kell feltölteni, mert azok feltöltéshez 
való összevonása nem lehetséges. Abban az esetben viszont, ha a feladat végre
hajtása után a HO MÜF bevonultatja az egyes alegységeket a MŰT-höz, vagy 
külön körletet jelöl ki számukra (ez a gyakoribb, például MBO-nál), akkor a 
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feltöltést ott kell végrehajtani. Ha munkahelyeken kell feltölteni, megnövekszik 
a töltési idő a menetidővel és a gépek nagy befogadóképességével: pl. BAT 
1100 liter. 

Harcközbcn tehát az üzemanyag szolgálatra komoly feladat vár. Ezt a sok
fajta járművet és gépet időben el kell látni hajtó- és kenőanyaggal. A feltölté
seket pontos számvetéssel és előre megtervezve lehet csak végrehajtani. A vég
rehajtásban okvetlenül támaszkodni kell a töltőgépkocsi vezetők közreműködé
sére, amire őket jól ki kell képezni. 

Az élelmezési ellátást a műszaki zászlóaljnál az élelmezési ellátó raj végzi, 
az élelmezési szolgálatvezető irányításával. Az alkalmazásra való elvonulás előtt 
a személyi állományt meleg étkezésben kell részesíteni, amennyiben ez biztosít
ható. Az utalható alegységek részére I napi hideg élelmet kell kiadni, mert a 
megerősített összfegyvernemi egység csak másnapra biztosít részükre meleg 
élelmet. A műszaki alegységek alkalmazásából adódóan a zászlóaljnál emelkedni 
fog más fegyvernemckhcz viszonyítva a hideg élelem, vagy készétel fogyasztá
sának mennyisége. Ez abból adódik, hogy a hadosztály támadóharcának műszaki 
biztosítását a HO MŰF irányítja és a HOPK elhatározásának megfelelően a 
műszaki zászlóalj alegységeinek manőverezését ő vezeti. Közismert tény, hogy 
a hadosztály egy napra tervez és az egynapi harctevékenységen belül igen sok
irányú műszaki tevékenységet kell megoldani. Következésképpen a hadosztály 
érdekében végzett, de rövid ideig tartó műszaki tevékenység (3-4 óra) befejez
tével vagy bevonul a MŰT-ha az érintett műszaki alegység, vagy onnan közvet
lenül átalárendelésre kerülhet más alegységekhez. Az élelmezési ellátás ennek 
megfelelően változhat, egésznapra vagy részétkezésre lesz ellátva hideg élelem
mel, vagy utalva lehet. 

A vello. szakaszt, a fűrésztelepet mint alegységeket célszerű, ha a műszaki 
tartalék látja el, mert gyakori, hogy teljesen lehetetlen az utalásuk. Az alegy
ségek és a vezetési pontok mozognak {áttelepülnek), a két említett alegység pe
dig aránylag hosszabb ideig egyhelyben települve dolgozik. 

Ezen alegységek részére a szállító szakaszparancsnok naponta végzi a nyers
anyagok utánszállítását. Ezzel egyidőben ivóvizet is biztosítunk, a vello. szakasz 
kivételével. 

A műszaki zászlóalj egészségügyi biztosítása során a sebesültek összegyűj
tését és hátraszállítását a zászlóalj egészségügyi szolgálatvezető szervezi meg, a 
PK HTPH irányításával. Az átalárendclésre kerülő műszaki alegységek parancs
nokai a megszervezés időszakában a megerősített egységek egészségügyi szolgálat
vezetőjével pontosítják a sebesültek ellátásának és hátraszállításának lehetséges 
módjait. 

Ez történhet sebesültszállító gépkocsival, vagy sebesültszállításra berendezett 
tehergépkocsival. A kikülönített alegységek (MBO, vello. sz., fűrésztelep) sebe
sültjeiket saját járműveikkel a legközelebbi segélyhelyre szállítják. 

A műszaki zászlóalj állományából kiképzési időszakonként és századon
ként 6-6, önálló szakaszonként 2-2 fő kerül sebesültvivö kiképzésre. lgy a 
zászlóalj rendelkezik egy fő orvossal {egészségügyi szolgálatvezető), egy fő 
egészégügyi tiszthelyettcssel, egy fő egészségügyi anyagi tiszthelyettessel {egész
ségügyi raktáros), 38 fő nem szervezetszerű sebesültvivő katonával, 1 db sebe
sültszállító gépkocsival. Szervezetszerű egészségügyi katona a műszaki zászlóalj
nál nincs. Erdős-hegyes terepet figyelembe véve, ahol a horhosok, árkok, hegy
vonulatok, sebesvizü folyók akadályozzák a mozgást, a zászlóalj segélyhely a 

I08 



kikülönített (önállóan tevékenykedő) alegységek egészségügyi biztosítását meg
bízhatóan nem tudja végrehajtani, ezért látszik célszerűnek, ha ezek az alegysé
gek (nem várva meg a kiürítést) önállóan, saját járműveiken szállítják sebesült
jeikct a legközelebbi segélyhelyre, hogy az osztályozás után 3-4 órán belül meg
kaphassák az első orvosi segélyt. Azon alegységek, amelyek átalárendelésre ke
rülnek összfegyvernemi egységeknek, hadosztály harcállásponthoz stb., a területi 
ellátás elve alapján egészségügyi ellátásuk biztosítva van. 

A hadtáp őrzését-védelmét a PK HTPH szervezi meg a zászlóalj törzsfő

nökkel együtt, mivel a zászlóalj harcálláspont és a hadtáp egy objektumot ké
pez. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a légicsapások, valamint a mély
ségben tevékenykedő felderítő csoportok elleni védelemre, ezért a terep adta 
lehetőségeket maximálisan ki kell használni és a harcálláspont, valamint a had
táp állományának tevékenységét össze kell hangolni. 

A műszaki zászlóalj meglehetősen bonyolult alkalmazása a hadtáptól rend
kívül dinamikus tevékenységet igénylő feladatot vár a hadtápbiztosítás megszer
vezésében, elsősorban a végrehajtás időszakában a hadtáp vezetés rugalmasságát 
és folyamatosságát követeli meg. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a műszaki zászlóalj hadtápbiztosítása 
sajátosságokban eltér az összfegyvernemi egységekétől, azonban az általános el
vek itt is érvényesülnek. A sajátosságoknak megfelelően létrehozott hadtáp szer
vezet biztosítani tudja az ellátás minden időben történő végrehajtását, de csak 
úgy, ha a békekiképzés folyamán mind a hivatásos és sorállományt, mind a 
hadtáp alegységeket kiképezzük a műszaki alegységek alkalmazási formái had
tápbiztosításának sajátosságaira. 
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