
Nagytávolságú vasúti szállítás hadtápbiztosításának 
tapasztalatai 

P r a k t e r J ó zs e f alezredes 

A Magyar Néphadsereg kijelölt alakulatai a Varsói Szerződés tagállamai 
hadseregeivel közösen együttműködésben vagy önállóan, valamelyik tagország 
területén egyre több gyakorlatot hajtanak végre, melyek a végrehajtó csapatok 
részére megtiszteltetést, de egyben fokozottabb felelősséget is jelent. 

Az ország határaitól távol többezer kilométerre, 6-8 napig tartó utazás, a 
gyakorlat majd visszaszállítás számtalan bonyolult feladat megoldását teszi 
szükségessé, és igen komoly, körültekintő tervező-szervező és végrehajtó tevé
kenységet követel a parancsnoki, pártpolitikai, valamint a hadtápbiztosításban 
részt vevő teljes személyi állománytól egyaránt. 

A hosszú évek során több alkalommal végrehajtott nagytávolságú szállítás, 
külföldi gyakorlat hadtápbiztosításának összegezett tapasztalatai közreadásával 
- a teljesség igénye nélkül, az általam megítélt legfontosabb kérdésekben -
kívánok segítséget nyújtani a jövöben végrehajtásra kerülő nagytávolságra szál
lítást és külföldön gyakorlatot végrehajtó csapatok hadtápszervei részére. 

A vasúti szállítások végrehajtását a „Katonai Szállítási Utasítás I. rész" 
részleteiben rögzíti, a végrehajtáshoz a hadtápbiztosítás ellátási feladatait azon
ban igen tömören fogalmazza, éppen ezé~t a legfontosabb kérdésekben a tapasz
talatok összegezett megfogalmazása - megítélésem szerint - feltétlen szüksé
gessé vált. 

I. 

A hadtáp felkészítése, a végrehajtás tervezése 

A nagytávolságú vasúti szállítás, valamint külföldi területen végrehajtásra 
kerülő gyakorlat hadtápbiztosításának eredményes végrehajtása érdekében, a 
hadtápszolgálat tevékenységének rendjét az elöljáró által kiadott "Szervezési 
Intézkedés", valamint a parancsnok elhatározása, parancsai szabályozzák. 

A hadtápbiztosítás alapját a kiképzési idöszakra elkészített naptári tervben 
megszabott idöpontok, a végrehajtó alakulattal szemben támasztott követelmé
nyek, kiképzési cél, a sajátosságoknak megfelelő számos összetevö képezi. 

A nagytávolságon végrehajtásra kerülö vasúti szállítás feladatait csak . ak
kor vagyunk képesek végrehajtani, ha ismerjük az adott kötelékkel szemben 
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támasztott követelményeket, vagyis ismerjük a végrehajtásra kerülő feladat 
összes körülményeit. 

Ennek megfelelően részletesen, a feladatok sorrendjében ki kell alakítani 
a hadtáp biztosítására vonatkozó elgondolást, tervben rögzíteni a felkészülés 
kérdéseit, ez alapján kiadni a szükséges intézkedéseket, folyamatosan ellen
őrizni a végrehajtás helyzetét. 

Mint a bevezetőben is említettem, a nagytávolságon végrehajtásra kerülő 
szállitás igen bonyolult, ezért a felkészülés feladatai, rendje is igen dinamikus. 
A hadtápbiztositásra történő felkészülés bár az adott időszakban a legfontosabb 
és fő feladat, de mégsem egyedülálló és állandó tevékenység, hiszen a lakta
nyai ellátásban semilyen csökkenés, vagy visszaesés nem következhet be. Kö
vetkezésképp igen nagy szükség van az aprólékos szervező, az egy időben tör
ténő sok irányú feladat rendszerezett, tervszerü és következetes végrehajtására. 
A tervező-szervező és végrehajtó munka is az esetek többségében egy időben, 
vagyis párhuzamosan történik. 

Alapvetően fontos a felkészülést időben elkezdeni, és minden részfeladat
hoz az elgondolást kimüvelni. 

A felkészülési tervet - a feladat kezdetétől - 2-3 hónappal előbb el 
kell készíteni. 

Tartalmazza: 

1. Elgondolást a felkészülés végrehajtására az alapvető cél meghatározásá
val, valamint a cél érdekében végzendő részletfeladatokat: 

- a részt vevő hadtáp személyi állománya politikai-szakmai felkészítése 
a várható feladatok eredményes végrehajtására történő kiképzés; 

- a szükséges anyagok és hadtáptechnikai eszközök számvetéseinek kidol
gozása, esetleg igénylések felterjesztése, anyagok leszállítása, helyi beszerzések, 
anyagok elosztása; 

- a szállító és hadtáptechnikai eszközök felkészítése; 
- az élelmezési ellátás - mint kiemelt feladat - magas színvonalú meg-

szervezése; 
- ruházati anyagok mennyiségi és minőségi meghatározása, csoportosítása 

és előkészítése; 
- a visszamaradt állomány hadtápbiztosításának megszervezése - különös 

tekintettel harckészültségi feladatok kiegészítésére. 

2. A feladatok részletes felsorolása, a végrehajtás határideje, felelős sze
mélyek 

a) A hadtáp személyi állomány felkészítése 

- a kiképzési tervben meghatározott kiképzési feladatok végrehajtására 
céltudatos felkészülés (vasúti szállítás módszertani bemutató, komplex foglal
kozás stb.) 

- politikai agitációs munka megszervezése és folyamatos fenntartása; 
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- az elvonuló hadtáp á1lomány létszámának meghatározása, név szerinti 
kijelölése; 

- a személyi állomány részére nagybani feladat meghatározása; 
- az elvonuló állomány öltözetére és ruházati ellátására vonatkozó köve-

telmény, intézkedés kidolgozása és kiadása. 

b) Szállító és badtáptechnika felkészítése 

- az elvonuló gépjármű és hadtáptechnika kijelölése, az elöljárótól a 
feladat végrehajtásához állományon felüli technikai eszközök igénylése (hútő
gépkocsi, vízszál1ító gépkocsi stb.); 

- hűtő- és kenyérszállító gépkocsik szervízbe történő beutalásának kérelme, 
illetve végrehajtása; 

- az elvonuló technikai eszközök szállításhoz való felkészítése (II. sz. 
technikai szemle, festés, kötöződrótok, ékek, tartalék alkatrészek stb.); 

- az elvonuló technikai eszközök szemléje. 

c) Üzemanyag ellátásra felkészítés 

- ellátási szükséglet megállapítása, ellátási alapadatok (gépek mennyisége) 
pontosítása; 

- az elvonuló járművek üzemanyag technikai felszerelése, kiegészítése, kar
bantartása, festése; 

- szükséges hajtó- és kenőanyagok kiadása; 
- üzemanyagok (hajtó-, kenő-) és felszerelés, feltöltöttség, készletek meg-

létének ellenőrzése. 

d) Élelmezési ellátásra felkészítés 

- étlap készítés; 
- élelmezési beszerzési terv elkészítése, élelmezési anyag és felszerelés 

- szükség szerinti - igénylése, szállító vállalatokkal a személyes kapcsolat fel-
vétele, ütemterv leadása; 

- kantináru beszerzési és ellátási tervének elkészítése; 
- a fűtéshez tüzelőanyagok (olaj és tűzifa) igénylése, előkészítése; 
- nem romlandó élelmezési és kantináru átvétele; 
- romlandó élelmezési cikkek átvétele; 
- az elszállításra kerülő élelmezési anyagok csoportosítása és elosztása; 

hütőgépkocsik előhütése, szállításra tervezett húsáruk mélyhűtése; 
- hidegélelem csomagolása és kiosztása. 

e) Ruházati ellátás felkészítése 

- ruházati ellátási számvetés elkészítése; 
- ruházati anyagok testre méretezésének végrehajtása; 
- gyakorló ruházat, kabáthuzat, lábbeli, fehérnemű, ágynemű, felszerelés 

előkészítése és csoportosítása, alegységek részére történő kiadása. Tartalék ru~ 
házati anyagok előkészítése és kiadása, javító"".karbantartó anyagok, vasalók, ki
menő ruházat csomagolásához göngyöleg-anyag kiadása; 

- szemle az elvonuló állomány részére; 
- fürdetés, fehérnemücsere végrehajtása. 
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f) Egészségügyi ellátás felkészítése 

- egészségügyi ellátás megtervezése, anyag-igénylés felterjesztése; 
- az elvonuló állomány szűrövizsgálata, szükség esetén védőoltások végre· 

hajtása; 
- egészségügyi felvilágosító előadások megtartása; 
- az igényelt egészségügyi anyagok beszállítása, csoportosítása, elosztása, 

csomagolása, szállításhoz történő előkészítése. 

g) Elhelyezési anyag ellátásra felkészítés 

- vasúti szállításhoz és a gyakorlathoz szükséges tábori elhelyezési, tiszto
gató és karbantartó anyagok, valamint egyéb anyagok, szükségletek felmérése, 
igények összesítése; 

- ellátási számvetés kidolgozása; 
- beszerzés, elosztás, szállításra előkészítés és ellenőrzés végrehajtása. 

h) Egyéb feladatok 

- a vasúti be- és kirakodáshoz szükséges szállítótér felmérése, a vasúti 
szállításra vonatkozó hadtápintézkedés kidolgozása; 

- a visszamaradó hadtáp harckészültségi tervének módosítása; 
- ha szükséges, operatív csoport felkészítése; 
- a visszamaradók részére a feladatok személyre menő meghatározása; 
- a biztonsági rendszabályokban előírt oktatásról jegyzőkönyv elkészítése; 
- a hadtápbiztosítás és ellátás komplex tervének kidolgozása (felkészülési 

tervminta 1. sz. melléklet). • 

A gyakorlat azt igazolja, hogy kellő alaposság, pontos és szakszerű végre
hajtás csak akkor várható el a feladatot végrehajtóktól, ha egyértelműen meg
fogalmazott feladatot kapnak és időben lejuttatják a végrehajtás legalsóbb szint
jéig. 

A felkészülési tervben rögzített feladatok végrehajtása szükségessé teszi 
különböző intézkedések kiadását, amely történhet írásban, vagy szóban. Alta
lában a törzs írásban dolgozza ki a végrehajtásra vonatkozó szervezési intéz
kedést, melynek a hadtápbiztosításra vonatkozó feladatok is részét képezik. 

A tapasztalatok alapján célszerű a ruházati ellátás pontosabb biztosítása 
érdekében, külön írásos intézkedést is kiadni. 

Tartalmazza: 

1. Az elszállításra kerülő ruházat és felszerelési anyagok mennytseget és 
értékcsoportjának megszabását a sor- és a hivatásos állomány részére. 

A kiegészítő ruházatot (ágynemű, szakácsruha, egészségügyi ruházat, őrség 
ruházata stb.), tiszta fehérneműcsere végrehajtásának idejét, rendjét, tartalékru
házat szerelvényenkénti, vagy alegységenkénti mennyiségét. 

2. Az öltöz~tek viseJésének rendjét a vasúti rakodás alatt, szállítás alatt, 
a gyakorlaton és szabad időben. 

3. Az anyagok szállításának és kezelésének szabályait. 

4. A felkészülés és ellátás rendjét (a felkészítési tervből kivonatosan). 

80 

• 

' 



Szóbeli intézkedések a hadtáptörzs munkaértekezletein kerülnek kiadásra. 
Alapját képezi a felkészülési terv, a tervben foglalt feladatok rendje. A továb~ 
biakban az intézkedések tartalmát a felkészülési munka folyamatában végrehaj
tott ellenőrzések tapasztalatai képezik. 

A felkészülési terv tartalmát vizsgálva megállapítható, hogy alapvetően 
alkalmas arra, hogy rendszerezetten, időben behatárolva, felelősök megjelölésé
vel a végrehajtók képesek legyenek a mindenre kiterjedő, aprólékos szervező 
munkát végrehajtani. Azonban ez még nem biztosítja az ellátás, különösen az 
anyagi szükségletek mennyiségének, valamint a konkrét végrehajtásban részt 
vevő állomány tevékenységének minden részletét. 

A szükségletek biztosításához feltétlen szükséges, az ellátás pontos felmé
rése és tervben történő rögzítése. Ezt a célt szolgálja a „Hadtápbiztosítás komp
lex terve", melyet a felkészülés során a végrehajtásra kerülő feladatok adatai 
teljes ismeretében készítenek el. 

Tartalmazza: 

1. Elgondolás a nagytávolságú vasúti szállítás badtápbiztosításának végre
hajtására 

- a hadtápbiztosítással szemben támasztott követelmények, célkitűzések; 

- a végrehajtás érdekében szükségessé váló tevékenység konkrét megfogal-
mazása szolgálati áganként és az egyéb várható feladatokra vonatkozóan. 

2. Az ellátás és végrehajtás részlettervei 

a) A hadtápbiztosításbán részt vevő szervezet és a tervezéshez szükséges 
alapadatok: 

- az elvonuló állomány létszáma, szerelvényenkénti és alegységenkénti 
megoszlása; 

a hadtápbiztosítást végrehajtó állomány névszerinti kimutatása; 
- a hadtápállomány szerelvényenkénti elosztása; 
- a hadtápállományból elvonuló gépkocsivezetők névszerinti kimutatása, 

gépjárművek típusa. rendszáma, beosztása; 
- a személyi állomány részére (ht. és sor-) valamint a hadtápbiztosításhoz 

szükséges vasúti szállítóeszközök mennyisége, gépjárművek és hadtáptechnika 
elosztása. 

b) Üzemanyag ellátási számvetés és alapadatok: 
- az elvonuló gépállomány mennyisége, típusa, üzemeltetés módja (benzin

üzemű, diesel-üzemű) alegységenkénti elosztása; 
- egy javadalmazás súlyadatai; 
- a feladat végrehajtásához szükséges hajtó- és kenőanyagok mennyisége, 

(a feladat végrehajtása során felhasználandó kilométer és üzemóra a-lapján); 
- üzemanyagtechnikai eszköz szükséglet; 
- kiegészítéshez szükséges üzemanyagtechnikai eszközök mennyisége. 

c) Élf!lmez.ési ellátási számvetés: 

- élelmezési anyagszükséglet számvetése, a feladat végrehajtásához szük
séges anyagok megnevezése, mennyisége, szállítmányonként történő elosztása, 
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beszerzési_ határidő és felelős személyek, élelmezési anyagot biztosító vállalatok 
megjelölése; 

- kantináru biztosításra számvetés; 
- élelmezési technikai eszköz számvetés. 

d) Ruházati ellátási számvetés: 

- a raktárból kiadásra kerülő anyagok menny1sege, értékcsoport, cikkek és 
alegységek megjelölése. (Elkészítésének alapját az alegységenkénti állomány lét
száma és a ruházati intézkedés képezi.) 

e) Egészségügyi ellátási számvetés: 

- egészségügyi szükségleti számvetés, készletben, szerelvényenként a szál
lításra, valamint a gyakorlat végrehajtására (részletesen, cikkenkénti mennyisé
get az eü. szolg. főnök dolgozza ki és a cikkjegyzék tartalmazza). 

f) Elhelyezési, tábori felszerelési és karbantartóanyag szükségleti számvetés: 

- anyagok cikkenkénti megnevezése és szerelvényenkénti elosztása; 
- a gyakorlat helyén a hivatásos és sorállomány elhelyezéséhez szükséges 

anyagszámvetés. 

g) Operatív csoport ( ha ilyen van) részére szükséges számvetés: 

- operatív csoportba beosztott hadtápállomány létszáma, feladatai, vég
rehajtási határidő és felelős személyek; 

- a befogadó ország hadtápjától átvételre kerülő anyagok mennyisége és 
az anyag átvétel ideje; 

- az állomány elhelyezésének, körülményeinek megfelelően a gyakorlat 
színhelyén kerül kidolgozásra a rendelkezésre bocsátott helyiségek, vagy terület 
vázlata; 

- esetleg szükségessé váló szállító eszközök mennyisége a gyakorlat szín
helyén; 

- szállítmányok száma (feljegyzésenként). 

h) Helyőrségben maradó állomány ellátásának megszervezésével kapcso
latos feladatok: 

- helyettesítő személyek kijelölése, alapvető feladatai, jogkörök átruházása 
(ezen pont az indulás előtt parancsban rögzítendő); (A tervminta a 2. sz. mel
lékletben.) 

,,A hadtápbiztosítás komplex terve" lehetőséget nyújt a végrehajtásra ke
rülő feladat és ahhoz szükséges anyagi-technikai eszközök teljeskörű áttekinté
séhez. Az elgondolás és számvetések alapot nyújtanak a PK HTPH részére, a 
szolgálatiág-főnökök részére a tervezéssel egy időben a párhuzamos feladatsza
básra, a feladatok teljesítésének figyelemmel kísérésére. 

Ezen tervező tevékenység biztosítja a szolgálatiág-főnökök részére is a 
teljes konkrétságot és lehetővé teszi a beosztottak jól megfogalmazott irányí
tását. A szolgálatiág-főnökök a számvetések pontossága, a megvalósulás ered
ményessége érdekében, szakmai részletterveket, illetve különböző szempontokat 
kötelesek figyelembe venni. Az ellátás szakmai tervezésén kívül (pl. étlap, 
ütemterv, beszerzési terv stb.) a számvetések elkészítésében részt vesznek, de 
külön e célra tervet nem készítenek. A vezetési munkafüzetükbe részfeladata-
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kat dolgoznak ki és beosztottjaik útján biztosítják a hadtáphelyettes elgondolá
sának, intézkedéseinek végrehajtását. 

A tervek kidolgozásának időnormáját a konkrét feladatok határozzák meg. 
Ez általában egy hét időtartamú lehet olyan számvetéssel, hogy a napi ellátási 
feladatok végrehajtásából, a kialakult életritmusból a terv készítői ne kapcso
lódjanak ki. 

II. 

A szállítás és a gyakorlat ellátási feladatai, a végrehajtás tapasztalatai 

Ahhoz, hogy az előzőekben rögzített tervező tevéke·nység alapos legyen, az 
ellátás konkrét biztosításához minden tekintetben megfeleljen, feltétlen szük
séges tájékoztatást nyújtani a részlettevékenységekről, mindazokról a befolyásoló 
tényezőkről és sajátosságokról, amelyek biztosítékát nyújtják az eredményes 
végrehajtásnak. 

Mindenki előtt világos, hogy a tervek a végrehajtás alapját csak akkor 
képezik, ha a szakmai ismereteket és a szükséges hozzáértést nem nélkülözik. 
t:zért a következőkben azt a célt tűztem ki - a tevékenység fontosságának elő
térbe helyezésével - hogy csak az élelmezési szolgálat és az egészségügyi szol
gálat sajátos munkájának tapasztalatait ismertessem. 

1. Élelem ellátás 

a) Az étlapkészítés sajátos követelményei 

Az étlapot a feladatok figyelembevételével három részben célszerű elké
szíteni. A szállítás (oda és vissza) idejére és a gyakorlat végrehajtására külön
külön. Minden részfeladatnál 2 nap tartalék élelemmel kell számolni úgy, hogy 
az egyik hideg, a másik főzhető legyen. 

Figyelembe kell venni: 
- az utazás ideje alatt várható időjárást, annák lehetséges változásait, 
- a beszerzési lehetőségeket a helyőrségben és a befogadó állam területén; 
- az odautazás idejére több romlandó áru tervezhető, mint a vissza-

utazásra; 
- lehetőleg olyan ételeket kell tervezni, amelyek a tárolást jól bírják, az 

étkezési idő eltolódása esetén is; 
- éjjeli pótlékkal a berakás, átrakás, kirakás napján számolni kell. 

A személyi állomány igénybevétele a szállítási feladatot megelőző 15-20 
nap alatt a felkészítés, a berakodás, a gyakorlat, valamint a visszaérkezés utáni 
karbantartás idején igen intenzív, ezért már erre az időszakra is feljavított 
kalória- és vitamindús ételekkel kell számolni. A szállítás alatt az igénybevétel 
egészen minimális, azonban az élelmezési ellátásnak ez idő alatt mégis kiemelt 
szerepe van. 

Szükségesnek tartom néhány gondolatban megemlíteni, hogy az elvonuló 
kötelék parancsnoki állománya, pártpolitikai appárátusa, minden szerv komoly 
munkát fejt ki a sikeres végrehajtás érdekében, a felkészülés időszakában. 
Azonban az alapos - látszatra mindenre kiterjedő - tervezés és szervezés sem 
képes biztosítani a hétköznapi együttélés megszokott körülményeit. A túlzott 
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helyhezkötöttség, az egysíkú tevékenység, bizonyos feszültségeket idéz elő, ami 
esetenként a „tétlenségből" fakad. Ez különböző formában jut kifejezésre az 
egységeknél. Fokozódó intenzitással érvényesül, ahogy szaporodnak az utazás 
napjai. A harmadik naptól kezdve, igen komoly gondot jelent a felhalmozott 
energia megfelelő kihasználása, lekötése. Ettől az időponttól már szinte „semmi 
nem jó". Ha pedig az ellátásban valóságban is valami prnbléma felmerül, ak
kor az a hadtápra nézve igen hátrányos hangulati hatást gyakorol. 

Ahhoz, hogy az élelem ellátás megfeleljen a követelményeknek, már a ki
képzési időszak kezdetétől, a feladat végrehajtása előtt 4-5 hónappal feladatot 
kell szabni az élelmezési szolgálat részére. Kifejezésre kell, hogy jusson a gaz
dálkodás tervezésében, a kisegítő gazdaság eredményeinek figyelembevételével. 
Igen fontos, a gazdálkodás folyamatos ellenőrzésével, elemzésével figyelemmel 
kísérni a szolgálat tevékenységét. Ez biztosít olyan tartalékok felhalmozását, 
amely a feladat végrehajtását eredményesen - hátrányos tényezők nélkül -, 
képes biztosítani. 

A feljavításnak - tapasztalataim szerint - az alapnorma mintegy 30°/o-os 
növelését kell biztosítani a gyakorlat időtartamára. Ennek összege tervszerűen 
kigazdálkodható és az élelmezési ellátás terén támasztott követelményeknek 
- ami a pénzügyi feltételeit illeti - eleget tud tenni. 

Törekedni kell arra, hogy a vasúti szállítás alatt a túlzott kalóriadús ételek 
helyett, vitamindús, könnyebb ételek kerüljenek fogyasztásra. Célszerű üdítő 
italt, gyümölcsöt, (befőttet) édességet naponta tervezni. Napi háromszori meleg 
étkezést kell biztosítani olyan ételek tervezésével, ami megfőzhető mozgókony
hán, vagonban, menetközben. Célszerű alkalmazni nagyobb mennyiségű füstölt 
árut, esetenként - ritkán - konzervet. Az elmúlt években igen jó tapasztala
tokat szereztünk a mirelit-jellegű félkész étel felhasználását illetően. Vélemé
nyem szerint a nagytávolságú vasúti szállítások alkalmával is eredményesen al
kalmazható. 

Az étlapokat az „Ételrecept gyűjtemény" alapján kell kivetíteni, amely az 
ellátási és ütemterv alapját képezi. Az étlapkészítésbe be kell vonni az orvost, 
valamint szerelvényenként a főszakácsot. 

b) Az étlap alapján elkészült ellátási számvetés biztosítja az ütemtervek 
elkészítésének alapját 

Az ütemtervek elkészítésénél az alábbiakat célszerű figyelembe venm: 
- az igényelt anyagok átvétele előtt, legalább 15-20 nappal készüljön el 

és az illetékes vállalatoknak az élelmezési szolgálat főnöke személyesen adja át, 
a minőségi és egyéb követelmények meghatározásával, 

- az anyagok átvételét úgy kell ütemezni, hogy biztosítva legyen idő a 
szerelvényenkénti szükségletek szétmérésére, továbbá, hogy a mélyhűtést igénylő 
hús-áruk hűtése időben megkezdhető legyen. 

Az ütemtervek elkészítésével egy időben rögzíteni kell a befogadó ország
tól átvételre kerülő tervezett élelmiszereket. Tapasztalataink szerint, csak a leg
szükségesebb élelmiszer átvételével kell számolni. figyelembe véve a hosszú ideig 
történő szállítás hátrányos körülményeit, valamint az árviszonyokat. Atvételre 
tervezhető: tejtermék, zöldfőzelék, burgonya, gyümölcs, tojás, hal stb. Hús, 
valamint hentes-áru átvételét, részben gazdasági, részben a hazai ízesítéstől lé
nyegesen eltérő okok miatt - nem célszerű tervezni. 
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c) Az anyagok előkészítése 

Az élelmiszerek és egyéb anyagok igénylésének és az alakulathoz torteno 
szállításának igen fontos tényezője az időben történő biztosítás, mely lehetősé
get nyújt az elosztás pontos végrehajtására, az ellenőrzés eredményeinek érté
kelésére, esetleg a felmerülő hiányosságok kiküszöbölésére. 

Az anyagok leszállítását úgy célszerű biztosítani, hogy a nem romlandó 
élelmiszerek 6-8 nappal, a romlandó élelmiszerek 2-3 nappal, kenyér - ameny
nyiben tartósított egy nappal -, a n.em tartósított az indulás napján, közvetlen 
a berakás idejére a laktanyában legyen. 

A romlandó élelmiszerek előkészítése igen gondos munkát igényel. Külö
nösen fő figyelmet kell fordtíani a mirelit-áruk hűtőlánc megszakítás nélküli, 
szállításra történő előkészítésére. Ezenkívül meg kell határozni a mélyhűtést 
igénylő élelmiszer fajtáit. A hűtőgépkocsikat az élelmezési raktár közelében 
kell elhelyezni úgy, hogy az előhűtés elektromos hálózatról végrehajtható legyen. 
A mélyhűtést igénylő élelmiszereket a raktárba történő beszállítás után - a fel
használást követő csoportosításban - a hűtgépkocsiba kell elhelyezni. Altalában 
mínusz 18-20 °C-ig a járművek hűtőrendszerét le kell hűteni. Alapvető a 
hűtőgépkocsik ,,,Kezelési utasításainak" tanulmányozása és az előírások mara
déktalan végrehajtása. 

A kenyér átvételénél különös figyelmet kell fordítani a mrnoseg1 ellen
őrzés végrehajtására. Amennyiben a kenyér minősége megfelelő, a kenyérszállító 
gépkocsik szellőztetése (esetleg fűtése) kellő gonddal szervezett, akkor 7-8 
napig a kenyér megbízhatóan felhasználható. (Célszerű a fehér kenyér ter
vezése.) 

Tartósított kenyér biztosítása esetén a legfőbb követelmény az, hogy egy
máshoz nem érhetnek és a szellöztetésük biztosított legyen. 

Az anyagok szerelvényenkénti elosztása, okmányolása, az általános ér
vényben levő szabályok érteJmében történik. 

Az élelmiszerek és egyéb élelmezési anyagok csoportosítása, mennyiségi 
elosztása, a vasúti rakodás előtt 3-4 nappal történik. Ha a szállitmányonkénti 
külön tárolás lehetséges, akkor a szállítmány ellátó tisztjeinek át is adható. 

A gyakorlat idejére és a visszaszállításra a szükséges anyagokat az élel
mezési raktár szállítja. 

d) A rakodás végrehajtása 
Alapvető követelmény, hogy a szerelvény összeállítása biztosítsa a szállí

tás alatti élelem ellátás feltételeit. Ennek megfelelően a besorolás rendje a sze
relvényen: hűtő, raktár, konyha, vízszállító gépkocsi, hűtőgépkocsi, kenyérszállító 
gépkocsi elhelyezése, a vagonok csoportosítása. 

A hűtövagonba kerül elhelyezésre a szállított tejtermék, zöldségfélék, bur
gonya, gyümölcsök, üdítő italok stb. 

Gondosan ügyelni kell a gépkocsikon maradó élelmiszerek málházására, 
igen fontos, hogy a gépkocsik ponyvája az időjárás és egyéb körülményeknek, 
valamint a vasúti szállítás viszontagságainak megfeleljen. Célszerű az anyagokat 
külön kenyeres ponyvával, vagy műanyag fóliával fedni, a gépkocsik ponyvái 
alatt. A ponyvát minden helyen jól rözíteni és pecsételni kell. 

A vagonok, a gépkocsik rakodásánál, málházásánál olyan elvet kell kö
vetni, hogy a felhasználás sorrendjében a hozzáférhetőség mindig biztosítva 
legyen. 
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e) Szállítás alatti élelem ellátás 

Az ellátás alapja a létszám és az étlap adatai. Az okmányokat a gyakorlati 
ellátásnak megefelően kell készíteni. 

A zökkenőmentes végrehajtás érdekében, a következő napi élelmiszerek 
kiadását elő kell készíteni és általában a felhasználást megelőző napon, a dél
utáni órákban a konyha részére át kell adni. Az utalványon meg kell jelölni 
azokat a cikkeket, amelyek a felfőzéshez szükséges anyagokkal egy időben nem 
kerültek kiadásra, illetve személyszállító vagononként a raktárból kerül kia
dásra (pl.: üdítő italok, sütemény, gyümölcs, kenyér, befőtt stb.). 

Az ételeket úgy kell elkészíteni, hogy a kiosztás előtt legyen idő a kiada
golásra. Ezen feladat biztosítása érdekében a szerelvény parancsnokának, illetve 
az ügyeleti szolgálatnak állandó összeköttetése kell legyen vezetéken és 
személyesen a konyhával, hogy a szerelvény megállásától függően szabályozni 
tudja időben az ételek elkészítésének és kiosztásának idejét. 

Az ételkiosztás a konyhákon csak akkor lesz gyors és zökkenőmentes, ha 
csereedényes megoldást alkalmaznak. Így képesek előre mindent kiadagolni 
- az ételtől, a mosogatáshoz szükséges melegvízig - az üres edényeket leadják, 
a megtöltött edényeket elviszik. Ilyen módszerrel 5-10 perc elegendő a feladat 
végrehajtásához. 

A kantin-áru ellátás az érvényben levő rendelkezés alapján mozgóbolt 
megszervezésével valósul meg. A végrehajtás rendjét MNHF-i intézkedés sza
bályozza. 

A gyakorlat végrehajtása során különleges hadtápbiztositási sajátosságok 
nincsenek, a hadtápbiztosítás megszervezése, az adott feladatnak megfelelően a 
,,Csapathadtáp Utasítás" követelményei szerint valósul meg. 

2. Egészségügyi szolgálat 

Az egészségügyi szolgálat tevékenységét alapvetően a felkészülési tervvel 
összhangban végzi. 

Munkájának végrehajtása kiterjed: 
- az elrendelt védőoltások végrehajtására; 
- általános orvosi és fogorvosi szűrővizsgálatok megszervezésére és végre-

hajtására; 
- egészségügyi, anyagi biztosításra vonatkozó követelmények megszabására 

és végrehajtására; 
- a szállítás alatti gyógyító munka végrehajtására; 
- hygiéniai ellenőrzések végrehajtására. 

A felkészülés időszakában végrehajtásra kerülő szűrővizsgálatok - az álta
lános orvosi vizsgálat - lényegében belgyógyászati jellegű. Fizikális vizsgálaton 
kívül, kiterjed vizelet és vérsüllyedés vizsgálatra, adott esetben pedig a szüksé
ges egyéb vizsgálatokra is. 

Célszerű az egészségügyi könyvek vagy más nyilvántartás (pl.: fokozott 
megfigyelésre szorulók nyilvántartása) alapján előre tájékozódni az állomány 
egészségügyi állapotáról, így lehetőség van problémás egyénekkel megkülönböz
tetett módon foglalkozni a szűrés során. 

Nagy gondot kell fordítani a fertőző betegségekre, vagy fertőző-gyanús 

személyekre. Az ilyen előforduló egyéneket - még gyógyulásuk esetén is -
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törölni kell a szállítandó állományból. Ha valakinél előzőleg hasmenéses meg
betegedés fordult elő, feltétlen el kell végezni a széklettenyésztési vizsgálatot. 

A szűrés során tekintettel kell lenni arra, hogy az állomány gyakorlatilag 
több napig el lesz zárva a külvilágtól, ezért a krónikus betegségben (cukorbaj, 
szívbeteg) szenvedő, állandó kezelésre szoruló személyeket szintén ki kell 
szűrni. Ha ez - fontos beosztás miatt - nem lenne lehetséges, fel kell készülni 
állandó megfigyelésükre és kezelésükre, figyelembe véve azt, hogy állapotuk
ban rosszabbodás állhat be. Egyéb meglevő, vagy a szűrés során feltárt beteg
ségeknél, egyéni megítélést kell alkalmazni - mérlegelve az illető feladatait és 
a megállapított betegséget. 

Az általános orvosi szűréssel egy időben, célszerű fogorvosi szűrővizsgála

tot is szervezni. A tapasztalatok azt igazolják, hogy a legutóbbi fogászati szűrés 
alkalmával az orvosi szolgálat az állomány 95°/o-ánál állapította meg, hogy 
szükség van intenzív fogászati kezelésre. Ebből 70°/o-ának egy vagy több gyökér 
volt a szájában. 

Figyelmen kívül hagyva most azt, hogy mennyire káros ez az illető egész
ségére, a megállapított sok és nagymennyiségű gyökér könnyen begyulladhat, 
az utazás során csonhártyagyulladás és ennek súlyosabb, igen fájdalmas gyulla-

-. dásos következménye lehet. Enyhébb esetben is szolgálatképtelenséget, súlyosabb 
esetben gyors fogászati beavatkozást igényelne, aminek megoldása vasúti szállí
tás alatt - különösen külföldi területen - igen körülményes. 

A felkészülés időszakában meg kell határozni az ellátáshoz és megelőzés
hez szükséges egészségügyi anyagokat, azok mennyiségét és az előkészítésre, 
csomagolásra intézkedni kell. 

Az egészségügyi anyag összeállítására vonatkozó követelmény alapja az 
orvosi gyakorlat, az állomány egészségügyi állapota, várható betegségek és a 
szükséges előrelátás kell legyen. 

Előfordul, hogy a gondosan szervezett szűrés ellenére valamilyen fertőző 
betegség fellépése következne be. Nem okozhat problémát gyógyszer és fertőt
lenítőszer hiánya. Tehát álljon rendelkezésre megfelelő mennyiségű clórmész és 
antibiotikum. 

Hüléses megbetegedés, mandulagyulladás, felületi bőrbetegséggel számol
hatunk az út során. Ezek kezelésére megfelelő mennyiségü Vegacillint, Szulplo
neminokat, hőcsökkentőt, fájdalomcsillapítókat, bélfertőtlenítőket, bőrgyógyá
szati gyógyszereket célszerü tervezni a szállítandó készletekbe. Ezenkívül köt
szerrel, műszerekkel, sebkezelő gyógyszerekkel is számolni kell. 

Célszerű közvetlen a berakodás előtt még egyszer gyors szűrést végrehaj
tani, majd fertőtlenítő fürdetéssel csökkenteni a fertőzés behurcolásának ve
szélyét. 

A szállítás alatt az orvosi gyógyító munka megszervezését, feladatait és 
végrehajtás módját, szükséges rendszabályokat a „Katonai Szállítási Utasítás I. 
fejezet" rögzíti, ezért ezen kérdések ismertetésére nem térek ki. 

A szállítás alatt azonban fő feladat a járványmegelőzés, ezért az egész
ségügyi szolgálat legfontosabb tevékenysége a megelőző ellenőrzések végre~ 
hajtása. 

Kiterjed két alapvető területre: 
- a szállított személyi állomány és körülményeinek hygiéniai ellenőrzésére; 
- az élelmezési ellátás hygiéniai ellenőrzésére. 
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Naponta két alkalommal meg kell vizsgálni az állomány hygiéniés álla
potát, amely kiterjed az általános tisztálkodásra, az étkezések előtti clóros kéz
mosásra, a szennyes edények és evőeszközök clórvizes mosogatására, mosdók, 
WC-k naponkénti fertőtlenítésére stb. 

Időnként végezni kell szúrópróba-szerűen tetvességi vizsgálatot, előfordu
lása esetén az általános szabályok szerint kell eljárni. 

Ellenőrizni kell a személyszállító vagonok fűtését, szellőztetését stb. 
Különösen nagy gondot kell fordítani az élelmezési ellátás és az ezzel 

összefüggő tevékenység hygiéniai ellenőrzésére. 

A megelőzés érdekében igen fontos: 

- a feldolgozás tisztasága; 
- személyi tisztaság; 
- edényzet tisztasága; 
- konyha és raktárvagonok tisztasága; 
- az élelmiszerek felhasználásának szakszerű végrehajtása. 

Ezen feladatok ismeretében a feltételeket is biztosítani kell (pl.: a szo
kásostól eltérő, az átlagnál lényegesen nagyobb mennyiségű mosogatópor, törlő

ruhák, melegvíz, fertőtlenítőszer stb.). 

Az élelmiszerek felhasználása tekintetében az alábbiakat kell figyelembe 
vcnm: 

- a hűtőgépkocsikon a mélyhűtött árukat a felfőzés előtt időben kell ki
venni úgy, hogy kiengedés után azonnal feldolgozásra kerüljön. 

- az ételek elkészítését és tárolását a meghatározott normák, szabál~ok 
szerint kell végrehajtani; 

- maradékot nem szabad tárolni; 
- ételmintát ugyanúgy kell eltenni, mint a laktanyai elhelyezésben. 

A leírtakból láthatjuk, hogy az egészségügyi szolgálat érdemi feladatainak 
eredménye az előkészítő időszakban végzett munka hatékonyságának függ
vénye. 

A szállítás során a feladatok zöme az alapos és célratörő ellenőrzésben 
- optimális esetben - lényegében ki is merül. 

A jól előkészített szállítás, b~ztosítéka a végrehajtás eredményességének. 
A hadtáp felkészítésében és a szállítás végrehajtása során, a hadtáp min

den szolgálati ágának komoly feladatai vannak, melyek különös súllyal jelent
keznek a felkészülés idején. 

Úgy gondolom, hogy a tervező tevékenységnél tárgyalt kérdések rögzítik 
a hadtápszolgálat feladatait, amelyek a szállítás alatt már különös sajátossá
gokkal nem rendelkeznek. A nem részletezett szolgálati ágak munkája alap
vetően megegyezik a kisebb, illetve rövidebb ideig tartó szállítások felada
taival. 

A leírtakon kívül - azon csapatok hadtápszervei felé, melyek nagytávolságra 
szállítást, külföldön gyakorlatot hajtanak végre - javaslom a személyes tapasz
talatcserék megszervezését, ismeretlen feladatok, egyéb, le nem írt részletkörül
mények megismerésével hatékonyabb és eredményesebb munkát tudnak kifejtenL 
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MAGYAR. NÉPHADSEREG 
1221 

Szám: 

Jóváhagyom! 

1976. 02. 15. 

parancsnok 

TITKOS! 

(Minta) 

FELKllSZULESI TERV 

1. sz. melléklet 

Készült: 9 eredeti pld.-ban 
Egy példány: 7 lap 
1. sz. példány 
Gépel te: Nagy né 

az ...... -ban végrehajtásra kerülő harcászati gyakorlat hadtápbiztosítására 

I. 

ELGONDOLAS A HTP BIZTOStTAS FELKllSZtTESERE 

A tárggyal kapcsolatos htp. felkészítés végrehajtása 1976. február l-től 

május 16-ig tart. A fenti időben a laktanyai ellátás mellett a tervezett rész
letes feladatok végrehajtásával, folyamatos figyelemmel kísérésével és ellenőrzé
sével a htp. törzs felkészült a feladat eredményes végrehajtására. 

A felkészülés érdekében a btp. fó erőkifejtést az alábbi fő feladatok vég
rehajtására összpontosítsa: 

1. 

2. 

3. sth. 

Készítette: 

PK HTPH 
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Fsz. 

L 

L 

2. 

A feladatok végrehajtásának rendje és ideje 

Határidő 

Végrehajtandó feladatok Felelős 
-tól -ig 

2. 3. 4. 5. 

A HTP SZEMELYI ALLOMANYANAK FELKESZ!TESE 

Az elvonuló htp. állomány létszá
mának meghatározása, név szerinti 
kijelölése. 

A kik. tervben meghatározott fela
datok stb., stb. 

02. OL 02. 10. PK HTPH 
szolg. ág
főnökök 

Megjegyzés: 

~ 
•ru 

' N 

" >, 
ru " ;;,.~ 

6. 

A továbbiakban részletesen - szolgálati áganként - rögzíteni kell 
a végrehajtásra váró feladatokat, határidőket, a felelős személyt. 
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MAGYAR NÉPHADSEREG 
1221 

2. sz. melléklet 

Szám: 

Jóváhagyom! 

1976. 04. 15. 

parancsnok 

SZIGORÚAN TITKOS! 

(Minta) 

TERV 

Készült: 1 eredeti pld.-ban 
Egy példány: 48 lap 

az ...... -ban végrehajtásra kerülö harcászati gyakorlat 
hadtápbiztosításának végrehajtására 

Készítette: 

PK HTPH 
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TARTALOMJEGYZÉK 

l. Elgondolás a harcászati gyak. htp. biztosítására 

2. A htp. biztosításban részt vevő szervezet és a tervezéshez 
szükséges alapadatok 

3. Üza. ellátási számvetés és alapadatok 

4. Elm. ellátási számvetés 

5. Ruh. ellátási számvetés 

6. Eü. ellátási számvetés 

7. Elhe. és karb. ag. számvetés 

8. Operatív csoport tevékenységének rendje 

9. Heö.-ben maradó állomány ellátásának megszervezése 

10. Feljegyzések 

Mellékletek: Étlap 3 db (Nem titkos). 
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oldal 

oldal 

oldal 

oldal 

oldal 

oldal 

oldal 

oldal 

oldal 

oldal 
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ELGONDOLAS 

a harcászati gyakorlat htp. biztosítására 

Az ...... -ban végrehajtásra kerülő harcászati gyakorlat htp. biztosításának 
eredményes végrehajtása érdekében a htp. szolgálat tevékenységének rendjét az 
elöljáró által kiadott szervezési intézkedés, valamint a parancsnok elvtárs uta
sításai szabályozzák. 

A htp. a fő erökifejtését a személyi állomány politikai és szakmai felké
szítésére, az anyagi és htp. technikai szükségletek pontos számbavételére, el
osztására, a végrehajtásra kerülő feladatok alapos szervezésére, a mindenoldalú 
hadtápbiztosítására összpontosítja. 

Ennek érdekében: 

1. 

2. 

3. stb . 
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A HTP BIZTOSlTASBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZET 
ÉS A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES ALAPADATOK 



"' '"'' 

• -:z-;.·.:::-- ·z--~ 

,, 

Az elvonuló állomány létszáma és szerelvényenkénti megoszlása 

---· -·. _ .. ., I 2. sz. szerelvény 1 3. sz. szerelvény Összesen 

ti. 1 tis. 1 sor. / össz. / t~~ 1 tis. 1 sor. 1 össz. ti. 1 tis. 1 sor. 1 össz. 

Fsz. I Ale~~~gek 

1

,~1

1

. sz. <7

1

orolvénl v 

nevezése ti. tts. sor. össz. 

1. 11 hk. z. 

1 

~

1

1 1 

2. 2 hk. z. 1 

3 
1 

L . .. ' ' . e. u. 

stb. 

Megjegyzés: 

- A terv három szerelvény elvonulásával számol. 
- A kimutatásnak tartalmaznia kell alegységenként, szerelvényenként 

és összesen a teljes létszámot. 
- Az ellátási számvetések alapját képezi. 
- Amennyiben más alakulatok is utalva vannak, azok létszámát is 

rögzíteni kell. 

17. Htp. 

összesen 



CC 
a, 

F~Z-1 Név 

1. 1 Kováes András 

2. stb. 

Az elvonuló htp. állomány névszerinti kimutatása 

1 

Rf. 

1 alez. 

1 

Beosztás 
1 Fsz 1 

Név Rf. 1 Beosztás 

1 PK HTPH 
1 1 

Megjegyzés: 

A kimutatáson úgy a ht., mint a sorállomány szerepeljen. 
Lehetőleg úgy kell az állományt me!!:választani, hogy a jelölteket az 
eü. vizsgálat már ne szűrje ki. 

-



__, 

"' ..., 

·• 

Hadtáp állomány szerelvényenkénti elosztása 

Szerelvény pk. 1 Szerelvény pk. Szerelvény pk. 

_1__!_ Név I Rf. 1 Beo. 1 ~ 1 Név I Rf. 1 Beo. ~ 1 Név I Rf. 1 Beo. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

! Nagy István 

Dr. Kovács Péter 

Kiss János 

Szebtesi Miklós 

Szücs László 

Nyers József 

Peti István 

Nemes Ferenc 

Tóbiás József 

Nagy Kálmán 

Fábián Pál 

Varga Ferenc 

Kovács Péter 

Nagy Ernó 

Cser János 

stb . 

szds. 

0. hdgy. 

zls. 

tiz. 

honv. 

honv. 

honv. 

honv. 

honv. 

honv. 

honv. 

honv. 

honv. 

honv. 

honv. 

IPK 
. HTPH 

orvos 

elló. szpk 

szakács 

szakács 

szakács 

vízszáll. 

hűtő gk. 

keny. gk. 

mentő 

élm. gk. 

élm. gk. 

írnok 

pk. gkv. 

háló gk. 

Megjegyzés: 

- A kimutatáson a szerelvényenként utazó htp. állomány szerepel. Az 
ellátásban részt vevő állományt külön meg kell jelölni. A feladato
kat az elosztásnak megfelelően kell - személyre menően - meg
határozni. 



<O 
CC Az elló. szd. (z.) állományából elvonuló gk. vezetők és gjmű.-vek 

Fsz.1 Név Rf. Beosztás Gk. frsz. 

1. 1 Szilágyi Imre tiz. pk.-i gk. vez. HB 18-33 

Gk. típusa 

Gaz-69 



"' "' 

Megnevezés 

ti. tts.-i személy száll. kocsi 
·~ 

sor. személy száll. kocsi u 
0 ... 
; konyha vagon 

i:l 

I 

hűtő vagon 

:;:,. raktár vagon 

I hűtő gk. 

víz száll. gk . ... 
~ kenyér száll. gk. 
' d mentő s 

d 'bi) stb. s ·;;;, 
~ ,w 

d mko. 
"' u 

VÍZ ufó. w 
d ~ 

.é "' u stb. w 
~ ~ 

" ~ 

"' .0 
·w 
;',l 
w 

Vasúti szállítóeszközök és az elvonuló htp. technika elosztása 

1 szerelvény 2 szerelvény 3 szerel vény Összesen Megjegyzés 

' 1 

1 

1 

Megjegyzés: 

- Célszerű a személyszáll. vasúti eszközöket megosztani MNK és kül-
földön. (Ha áttengelyezésre kerül a szerelvény a személyszáll. esz-
közök általában csökkennek. Ez esetben külön intézkedések válnak 
szükségessé.) 



ÜZA. ELLATASI SZAMVETÉS ÉS ALAPADATOK 
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~ 

0 
~ 

Fsz. Megnevezés 

1 

1 

Kimutatás az elvonuló gépállományról 

ESZ-92 Autóbenzin E-86 

kerekes kerekes munlmgép 

N' 

' 
,,., 

..:i "' .. ~ ,,., .. 
"' ' M ~- ' < ' N ~ 

' J'l p::,,-, .ci N < ..1 .ci ::. < .ci ~ 
::, á; ~ 0 ::, N ~ a: ~ 

00 00 Ul 00 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 

1 

' 

Gázolaj 

kerekes munkagép 

N 
0 0. .. ,,., 

"' .. ' ' M N A 
' < "" .ci 00 ::. < ~ ü 00 

1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 



... 
0 .. 

Fsz. Anyagok 
megnevezése 

- 1 •Ö -·~ . Q1 = ::::, 
NN
~ 00 s e:~~ 
~ - 00 

f-1 ~~ 

1 

Hajtó- és kenőanyag szükséglet 

A biztosítás naponkénti ütemezése 

3 3 4 5 6 

Megjegyzés: 

7 

Meg
összesenl nevezés 

- Az elvonuló gépállomány után, a felhasználásra kerülő kilométer és 
üzemóra függvényében, kiszámítani a szükséges anyag-menyiséget. 

- Külföldi területen történő átvétel esetén, a gyakorlat kezdete előtt 
egy hónappal igényelni kell, a gyak. előtt az operatív csoport pon
tosítsa. 

' 



... 
0 

"' 

Fsz. 

1 

ESZ-92 

Alegységek megnevezése 

ker. 

1 

,, 

Egy ;avadalmazás súlyadatai 

E-86 Gázolaj 

ker. 
1 

m.gép 
1 

összesen ker. 
1 

m.gép 
1 

összesen 

. 



~ 

0 ... 

... 
<1/ 
> 

'" s 
~ 

•m 
·5: 
"' ó 

.... 
<1/ e. 
"' bO 
m ... 
" " ~ 

51 
Megnevezés olaj-

kanna 

URAL-375 

Gaz-69 szgk. 

1 

Gaz-69 raj. 

stb. 

1 PESZ-0,75 

SM-1,5 

Oza. technikai eszköz szükséglet 

101 201 51 Kanna 
olaj- üza. mű.ag. 10 1 kiöntő Stb. 
kanna kanna kanna cso. 

-

Megjegyzés: 

- Célja a norma szerinti tényleges össz. szükséglet megállapítása. Biz-
tosítja az intézkedés megalapozott kiadását, az ellenőrzés alapját. 



ÉLELMEZÉSI ELLATASI SZAMVETÉS 

' 
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-0 
~ 

Beosztások 

Ellátó helyettes 

Szakácsok 

Felszolgálók 

Konyhai kisegítő 
munkások 

Kantinárusok 

Élm. rakt. kezelők. 
élm. írnok 

stb. 

Élm. ellátást végrehajtó állomány 

Ellátó állomány név szerinti csoportosítása 

1 1 

Megjegyzés 

1 szerel vény 2 szerelvény 3 szerelvény 

Megjegyzés: 

- Az ellátásban részt vevő állományt név szerint fel kell tüntetni. 
A felsoroltakon kívül a vízellátók, hűtő gk., kenyérszáll. gk, vezetők. 
Ennek megfelelően végrehajtani a beosztott állomány kiképzését, fel-
készítését. (Pl.: hűtőgk. vezető, vasúti szállítás alatti feladatai stb.) 



.. 
0 

"" 

,, 

Élm. anyag szükségleti számvetés 

~ Szükséglet •o 
~ §' tlelmiszerek megnevezése Me. Szállítás és gyak. ö Biztosi- . -1 Megjegyzés 
U u oda gyak. vissza s szerv. ·• ~ 

1 1 

ssz. tá Határido> 

1. ' 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ·-10-. --

1 
j 
~ -~ ... 

-~ 
-! 
'" -" 

i 
~ 

Marhahús kg 1 300 1 200 1 300 1 800 Pápa 11976. 
1 1 1 1 1 1 1 húsüzem 05. 08. 

Sertéshús, fej, láb nélkül 

Sertésmáj 

Vesevelő 

Csirke konyhakész I. o. 

Vágott pulyka I. o. 

Hízott liba 

Pecsenye liba 

Nyári túrista szalámi 

1 stb. 

kg 330 

kg 60 

60 

180 

Megjegyzés: 

270 200 

360 150 

800 

60 

60 

700 Sárvár J 1976. 
baromfi 05. 10. 
feld. 
váll. 

- Az étlap és a létszám alapján megállapított szükséglet. 

- Biztosító szerv a leadott ütemtervnek megfelelően kijelölt vállalat, 
vagy élm. raktár. 

- A gyak. idejére és a visszautazás szükségletét az élm. rakt. szállítja, 
illetve részben a gyak. helyén kerül beszerzésre. Szétosztása a visz
szautazás előtti napon történik. 

- A konzerváruk gyártásí idejét ellenőrizni kell. 



-0 

"' 

~ Anyagok megnevezése .~ 
"0 
.!>:! g, ' 
ö~ 

1. 2. 

Cola 

Jaffa 

" ~ 
:e: j Márka •o ,;: 
'O ::, 

Sztár 

Paradicsom ivólé-

Kantináru biztosítási terv 

Bizto- Odautazás 
~~ 

Visszautazás ~ 

sítandó ·-~ " szerelvények ~ " szerelvények > ~- 0 

" " ~~ " . -~ 
f~.~ "'~ össze- -~ 

~ 1 főre 1 2 3 össz. 1 2 3 össz. 1 ,;j sen :o W)-,1,-> 

;;i ~ ro .S 0~ 
.-1:0 

--- ---------------------------------
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

ü 5 3000 300 300 300 900 900 400 400 400 1200 2100 

------ --- ------------ --- --- ------ --· 

ü 3 1800 200 1 200 200 1 600 
~1~~1~~11200 

1-2 -----

1 
1~-3 1-1--1----1----

------------------------------ --- ---

ü 2 

Megjegyzés: 

- A szükséglet megállapításfl.hoz az átlag fogyasztást, a várható idő-
járást, az utazás és gyakorlat időtartamát stb. célszerű figyelembe 
venni. 

- A visszautazás előtti napon a központi mozgó bolttól (vagy élm. rakt.-
tól) kell az elosz~ást végrehajtani. 

• ' 



~ 
0 

"' 

Fsz. Anyagok 
megnevezése 

---... 
,, 

Élm. technikai eszközök, felszerelések konyhai fogyóanyagok számvetése 

Szerel vények 
Elosztási 

Felelős 

1 

határidő 
Me, 

1 1 

3 összesen 1 2 

1 1 1 

1 1 1 



RUHAZATI ANYAGSZÜKSÉGLET! SZAMVETÉS 
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A raktárból kiadásra kerülő anyagszámvetés 

Alegységek megnevezése 
Fsz. Anyagok megnevezése Me. 

1 1 1 

Megjegyzés 
1. hk. z. 2. hk. z. stb. össz. 

1 

Megjegyzés: 

- A számvetésből elkészíthető az anyagelosztó a rakt. vez. részére. 

---



EGÉSZSÉGÜGYI ANYAGSZÜKSÉGLET! SZAMVETÉS 
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0, 

--"" 

~ ~ p,:g 
0'~ 
00 00 
u.8 

~ 
g 
,o 

a 

-
Eü. ag. szükségleti számvetés 

Szerelvények 
Anyagok megjegyzése Me. Megjegyzés 

' 1 1 1 
2 

1 
3 l ' 

1 1 J 1 1 1 ~---· 

1 összesen 

Megjegyzés: 

- A tervben csak a szállítmányonként előkészítésre kerülő készletek, 
ládák és azok rendeltetését kell rögzíteni. A részletes, cikkenkénti 
felsorolást a ládákban, cikkjegyzéken kell feltüntetni. 

- Az egyes gyógyszerek, kötszerek stb. mennyiségi mutatóit az orvos 
állapítja meg, az általános eü. helyzet, várható feladat, a végrehajtás 
időtartama és egyéb követelmények szerint. 



ELHELYEZÉSI ANYAGSZÜKSÉGLET! SZAMVETÉS 
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~ 

"' 

Fsz. Anyagok megnevezése 

1 

T áh. felszerelések, karbantartó anyag számvetés 

Szerelvény 

Me. 

1 1 

1 2 3 

Megjegyzés: 

-A szükségletet a katonavonatok, 
rendeltetése határozza meg. 

1 

Megjegyzés 

összesen 

1 

ezen belül a vagonok száma és 



.... .... 
C) 

Fsz. 

A gyakorlaton szükséges táb. felszerelés és egyéb ag. számvetés 

Alegységek megnevezése 

Anyagok megnevezése Me. 

1 L hk. z. I _ 2. hk. z. 1 stb. 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



OPERATÍV CSOPORT TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE 
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.... .... 
"' 

Fsz. 

Tevékenységek rendje 

Végrehajtandó feladatok Határidő !Végrehajtja I Megjegyzés 

Megjegyzés: 

Az operatív csoport tevékenysége sajátos, attól függően, hogy me-
lyik ország területére történik a szállítás. 

Altalában feladatként jelentkezik: 

- Kapcsolat felvétele a befogadó ország kijelölt htp. szerveivel. 
- Az átvételre tervezett és igényelt anyagok átvételének pontosítása. 
- Elhelyezési körülmények tisztázása, terület vagy körletek kijelö-

lése, vázlatok elkészítése, ag.-ok átvétele. Szükség esetén beren
dezési feladatok. 

- Beérkező csapatok részére az átadás előkészítése, okmányok el
készítése. 

- A beérkező csapatok bevezetése, esetleg szükséges szállító esz
közök igénylése. 

- Az átvett ag.-ok okmányolása, elszámolása stb. 

A terv további részében célszerű - kimutatásokon, számvetéseken 
feltüntetni - az átvételre tervezett ag.-ok mennyiségét, ütemét, idő
pontját stb. 



HELYŐRSÉGBEN MARADÓ ALLOMANY ELLATASANAK 
MEGSZERVEZÉSE 
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NI 
0 

Fsz. 

1. 

Szolgálati beosztás 

PK HTPH 

Feladatok végrehajtásának szervezése 

Helyettesítő neve, 
beosztása 

Kőműves István szds., 
elhe. szolg. főnök 
stb. 

Meg jegyzés: 

Feladatai 

- A feladatok alapját a tárgyidőszakra elkészített, jóváhagyott munka
terv képezi. 

- A fő feladatokat kiemelten rögzíteni. 

- A jogköröket parancsban rögzíteni. 

' 



FELJEGYZÉSEK 

Részben az ellenőrzést végrehajtó elöljárók részére, részben pedig úgy az 
előkészítésben, mint a végrehajtás során összegyűjtött tapasztalatok rögzítésére. 
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