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HARCirnSZOLTSfG, MOZG0SITAS 
ÉS HADTAPKIKÉPZÉS 

Módszertani foglalkozás az ellátó szervezetek 
vezetési módszereinek fejlesztése jegyében 

B á n J á n o s alezredes 

Október hónapban egy nap MN-szintü módszertani foglalkozás került leve
zetésre Kaposvár helyőrségben az „ELLATó ZASZLóALJ VEZETÉSE 
HARCBAN" címmel. 

A módszertani foglalkozás lehetővé tette az ellátó szerveretek - elsősor
ban az ellátó zászlóaljak és ellátó századok - külső és belső, célszerű vezetési 
mechanizmusának, az irányítás módszerei leghatékonyabb formáinak bemuta
tását, a hadtápvezetés ezen területeinek továbbfejlesztését . 

A foglalkozás célját elöljáróink a következőkben határozták meg: 

-..:· - Bemutatni az ellátó zászlóalj konkrét feladatok szerinti alkalmazásának 
szabályzat szerinti célszerű rendjét; a zászlóalj belső vezetésének rendjét, 
zászlóalj törzstől raj- (részleg-) parancsnokig bezárólag az alkalmazás külön
böző körülmenyei között. 

- Kísérleti jelleggel kutatni az állandó és szilárd vezetéshez szükséges 
híradó technikai eszközszükségletet, mennyiség és típus szerint, valamint a ve
zetést biztosító egyéb eszközöket és lehetőségeket. 

- Gyakorlati tapasztalatokat szerezni az ellátó alegységek működését sza
bályozó segédlet kidolgozásához. 

A módsz.ertani foglalkozás - a szemlélő parancsnokok és -a berendelt né
zők egyöntetű véleménye szerint - elérte célját és hatékonyan járult hozzá a 
kitűzött célok megvalósításához. 

A foglalkozás sajátos, ugyanakkor hatékony és a takarékosság követelmé
nyeit mes'Sze ,szem előtt tartó módszerekkel (,,módszertani konferencia, törzs 
hadijáték elemeivel") került levezetésre, az elmúlt években vezetett módszer
tani foglalkozásokhoz (gyakorlatokhoz) képest kevés létszám és technikai osz-

~ -. köz igénybevételével. Utóbbit - a takarékossági törekvéseken túl - az a helyzet 
is szükségessé tette, hogy a bemutatót végrehajtó ellátó zászlóalj ,személyi és 
technikai állományának egy része népgazdasági szállításokat hajtott végre és 
mezőgazdasági munkán vett rés2lt. 

A vázolt helyzet miatt az eredeti tervektől eltérően az dső változatban 
tervezett személyi állománynak 27 ,5%-a (133 fő), a technikai eszközöknek 

25 



18,60/o-a (24 db) bajtollta végre a bemutatót (!) - a foglalkozás elé állított 
célok maradéktalan teljesítésével - tanteremben és törzs gyakorlópályán. 

A bemutató kér részben (tanteremben, illetve törzs gyakorlópályán), öt 
mozzanatban került levezetésre. 

A foglalkozás első részében egy mozzanatként tanteremben bemutatásra 
kerültek a hadosztály hadtáptörzs (HVP) részéről az ellátó zászlóalj irányába 
megvalósuló és alkalmazandó célszerű, hatékony vezetési módszerek, az ez 
irányú munka tartalma, a vezetés okmányai. 

A foglalkozás ezen sz.akiaszában a Csapathadtáp Utasítás 26. pontjának 
követelménye jutott kifejezésre: 

„A csapathadtáp vezetése a csapatok vezetésének szerves részét képezi és 
magába foglalja a hadtápegységek, -alegységek arra irányuló egész tevékenysé
gének állandó irányítását, hogy bármilyen körülmények között idöben és teljes 
mértékben ellássák a csapatokat", valamint, hogy: 

,,A hadtápvezetés ... idejében jusson elhatározásra, sMbja meg és jut
tassa el a feladatokat az alárendeltekhez". 

A bemutató első mozzanatában kifejezésre juttatott főbb megállapítások 
közül külön is figyelemreméltóak voltak a hadosatály HVP-ről történő feladat 
lejutt.atás módszereit, az előzetes és alap intézkedés továbbításának módszereit, 
valamint a ho. HVP-on dolgozó törzsek és szolgálati ágak közötti együttmú
ködés formáit m tartalmát bemutató rész-mozzanatok. 

Kifejezésre jutott a párhuzamos munka végzésének egyik döntő feltétele, 
vagyis a HVP-ról vagy a H-n dolgozó OCS-tól az ellátó zászlóalj ré
szére a 110-120 percben (4 órás grafikon alapján) ELŐZETES INTÉZKE
DÉST kell kiadni olyan tartalommal, hogy a zászlóaljnál - szükség eseren -
ez alapján is megtervezhetők és végrehajthatók legyenek az ellátási-szállítási 
feladatok. 

Az együttműködés szükségességét a HVP-n működő törzsek között az el
látó szervezetekben az elmúlt években végbement változások nem csökkentet
ték, csupán - a vezetési mechanizmus változásának megfelelően - egyes irá
nyokban módosították a szakmai irányítás formáit, eszközeit. E kérdés vizsgá
lata során kif,ejezésre jutott, hogy a fegyvernemi és szolgálatiág-fónökök akara
tának az érintelT!: szervezetek (raktárak) felé továbbra is érvényesülni kell. 
Szakirányítáisuk ráépül a parancsnoki (HTPH-i) vezetés rendszerére. 

A foglalkozás II. része laktanyában, törzs gyakorlópályán került levezetésre 
négy mozzanatban. 

A módszertani foglalkozás ezen részében kerültek bemutatásra az ellátó 
zászlóalj belső vezetésének rendszerét, mechanizmusát és okmányait szemléltetó 
módszerek és eszközök a harctevékenységek megszervezése időszakában (VAK
ban), illetve a harc megvívása és a következő napi feladatok megtervezése 
során. Bemutatásra kerültek az ellátó zászlóaljon belül és a hadtáp lépmók 
közötti összeköttetés folyamatos fenntartását megbízhatóan biztosító híradó esz
közök is. 

A tapas>talatok és megállapítások közül - a teljesség igénye nélkül -
csupán néhány, a bemutatón látottak alapján levont következtetést és megálla
pítást szeretnék kiemelni. 

Az ellátó zászlóaljparancsnok és törzse által végzett törzsmunka - a zászló-
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alj ·szervezeti és funkcionális sajátos'Ságait figyelembe véve - ,alapvetően az 
MN Harcászati Szabályzatban, és a Csapathadtáp Utasításban meghatározott 
rend szerint végezhető. 

A „feladattisztázás" -ba bevont, valamint a törzs tájékoztatón részt vevő 
állomány összetételét meghatározza a zászlóalj alkalmazásának helyzete. Így 
pl. VAK-ban, amikor az alegységek a törzshöz viszonylag közel települnek, 
célszerű, ha a parancsnokhelyettesekkel együtt a századparancsnokok is részt 
vesznek a tájékoztatón. 

Amíg zászlóalj szinten - az esetek többségében - előzetes inétzkedés is 
kiadásra kerül, a ·századoknál „végleges" intézkedést kell kiadni, aminek 
alapján a feladatok konkrétan szervezhetők és végrehajthatók. 

Az ellátó zászlóalj ALKALMAZASI TERV-ét grafikus formában térké
pen és szöveges, táblázatos mellékletekben kell elkészíteni, az IRANYELVEK 
követelményei és a MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ által egységesített for
mában. 

A szállító századparancsnokok és a hadosztály raktárvezetők szervező 
munkája összekapcsolódik, következésképpen a feladatok végrehajtását közösen 
kell s:zervezni és közös elgondolás alapján kell irányít:ani. 

A „komplex összetételű szállítmányok" kialakítása, és vezetése a zászlóalj 
törzstől és az alegységektől is „komplex" szervezést és feszes együttműködést 
követel meg. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani ezen szállítmányok 
mindenoldalú biztosításának: megszervezésére, végrehajtására és a szállítmányok 
vezetésére. 

A harc megvívása alatti vezetés szükségessé teszi vezetési csoportok moz
gékonyságának biztosítását, a munkafeltételek egyidejű biztosításával. E célból 
a bemutatót végrehajtó ellátó zászlóaljnál saját erőből, 18 ezer Ft értékű 
anyag és 280 munkaóra ráfordítással, egy darab 5 tonnás szabvány pótkocsiból 
alakítottak ki munkahelyet, 4 fő részére szükséges berendezéssel és világító
eszközökkel felszerelve. 

A harc megvívása időszakában szükséges egyes időszakokban a zászlóalj 
törzset újra csoportosítani a párhuzamos munkavégzés követelményei szerint. 
Arról van szó, hogy a törzs egy részének tovább kell vezetni a tárgynapra ter
vezett ellátási-szállítási feladatokat, míg egy másik csoporttal tervezni kell a 
másnapi alkalmazással összefüggő feladatokat. E feladatok szükségessé teszik 
a törzs racionális csoportosításának végrehajtását és az átgondolt munkaszer
vezést. 

Összegezve megállapítható, hogy a levezetett módszertani foglalkozás 
eredményesen járult hozzá a hadtápvezetés tárgyalt területének, a törzsmunka 
mechanizmusának és módszereinek továbbfejlesztéséhez, a résztvevök ismeretei
nek bővítéséhez. 

A tárgyalt téma részletes kiművelése, a további tapasztalatok összege
zése és publikálása a közeljövőben megtörténik. 
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