HARCKÉSZÜLTSÉG ÉS HADTAPKIKÉPZÉS

Bevezetés „Az ellátó zászlóaljak ve::,etése harcban" e. következő cikkhez

•
:

Az elmúlt évek során a csapathadtápok felkészítésének egyik központi területe az ellátó alegységek parancsnokainak, személyi állományának, egyes alegységeinek ( részlegeinek), valamint a szervezetek egészének begyakorlása az alaprendeltetésükből fakadó feladataik végrehajtására, a korszerű harctevékenységek
körülményei és feltételei között.
Ma már általános a htp. törzsek szervező munkájában annak a szemléletnek
a;. érvényesítése, hogy az anyagi biztosításnak csak azon célkitűzései, feladatai
valósulnak meg, amelyeket „feladatszabás" formájában az ellátó alegységek parancsnokaihoz időben eljuttatnak. S s=:,intén alapvető követelmény, hogy a részükre megszabott feladatokat a végrehajthatósághoz szükséges konkrétsággal és
időben továbbítsák. Például: a szállítási feladatokat a címzettek részére anyagnemek és cikkek szerinti kiszabatokban, az anyagátadás helyének, határidejének
és menetvonalának pontos meghatározásával. Hasonló konkrétsággal kell meghatározni azok lépcsőzését, lépcsőként megalakítandó anyagi készleteket ( szintén
cikkek szerinti részletezéssel), a lépcsők szétbontakozásának körleteit, azok elfoglalásának határidőit stb.
Ma még egyes csapathadtáp törzsek nem dolgozzák ki megfelelő pontossággal - az előbbi példákon érzékeltetett módon - az ellátó alegységek felé a
HTPH-ek elhatározásának végrehajtására irányuló feladatokat és követelményeket. Ezzel az ellátó alegységek parancsnokait már eleve olyan helyzet elé állítják, hogy nem tudják teljes terjedelemben megszervezni vagy nem a HTPH elhatározásának megfelelően szervezik alegységük mozgatását, feladataik végrehajtását, személyi állományuk, technikai eszközeik ellátását, kiszolgálását, pihentetését, köze/biztosítását és még egyéb számos, a harctéri viszonyok közötti mű
ködésből fakadó tennivalóikat.
Sajnos még ennél is nagyobb - főleg a kiképzés, gyakorlás fogyatékosságaiból fakadó - lemaradások jellemzik a hadtápalegységek parancsnokait, tisztjeit
és tiszthelyetteseit. Az alapvető hibát abban látjuk, hogy elsősorban a htp. alegységek parancsnokai, törzsébe beosztott tisztek, tiszthelyettesek nem sajátították
el maradéktalanul az alegységek alkalmazásának megszervezésére irányuló ismereteket, elméleti alapokat„ de főleg nem szerezték meg ebben a munkában szükséges jártasságokat, készségeket. Nem vált képzésük általános formájává ezen
szervező-vezető munkájuk rutinjellegű gyakorlása. (Úgy, ahogy azt az összfegyvernemi század: zászlóaljparancsnokok harcvezetói képzésében bevált módon
megoldják.)
Ezen hiányosságok felszámolásához segítséget nyújtandó céllal adjuk közre
az elmúlt évben végrehajtott „ellátózászlóalj vezetése" tárgyú módszertani be-
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mutató foglalkozás néhány - a gyakorlat egészéből kiemelt - lényeges kérdésének a gyakorlók részéről történt eredeti megoldását. {Közlemény 5/a.-g. pontok).
Az ezekben rögzített megoldások - főleg a konkrétság, a kérdések rendezettsége,
az egyértelmü cselekvésre mutató kifejezésmód, megformálás, a végrehajtásban
megkövetelt összhang tekintetében - még több kívánnivalót hagynak maguk után.
Emellett számos kérdésben előremutató, követendő előrelépést is jelent főleg az
alkalmazás megszervezésével kapcsolatos munka elosztásában, az egyes szolgálati
személyek tevékenysége tartalmának feltárására irányuló törekvésekben.
Felkérjük a htp. törzseket és az ellátó alegységparancsnokokat a közlemény
alapos feldolgozására, közös megvitatására, valamint észrevételeik szerkesztősé
günkhöz való eljuttatására.
A szerkesztőség

Az ellátó zászlóaljak vezetése harcban
MN 5232 HTP törzs kollektívája
A nagy tűzerejű és hatótávolságú fegyverek tömeges alkalmazása, a megsemmisítés és veszteség okozás lehetőségeinek folyamatos növekedése, a saját
csapatok élet- és működőképességének megőrzése bonyolult feladat elé állítja a
parancsnokokat, törzseket, a harcoló katonát és a htp. biztosítási feladatokat
végző hadtápállományt egyaránt. A növekvő, tartalmában és minőségében változó követelmények alapját az előremutató, összehangolrt általános katonai és
szakmai ·kiképzés egymásra épülő rendszere képezi. Végrehajtása pedig a parancsnoki állománytól folyamatosan naprakész ismereteket, tervszeríí. előrelátást, magas fokú vezetői felkészültséget, komplex szemléletet, kitartó munkát, a felhalmozódott tapasztalatok és növekvő követelmények időszakonként történő közreadását, illetve bemutatását követeli meg. Mindezek megvalósítására pedig kiváló lehetőséget biztosítanak a csapattagozatban levezetett módszertani bemutató
foglalkozások.
Az előző gondolatok jegyében került levezetésre 1978 októberében egyik
helyőrségben „Az ellátó zászlóalj vezetése harcban" tárgyú módszertani bemutató
foglalkozás is. A módszertani bemutató előkészítése időszakában mélyreható
elemző munka adott reális képet az ellátó egységek vezetésének helyzetéről a
további fejlesztés útjához és módszereihez; levezetése pedig szemléltetően mutatta a vezetés hatékonysága növelés.ének lehetőségeit. A módszertani bemutató
előremutató segítséget adott a korszerű szervezetű, magas technikai mutatókkal
rendelkező, ugyanakkor csökkentett békeállományú hadtápegységek háborús alkalmazás.a ki,s alegységig és katonáig menő vezetéséhez. Újszerű vonásai voltak:

- a PK-i (PK HTPH-i) vezetés rendjéhez igazítva kimunkálásra és bemutatásra került a magasabbegység anyagellátásáért felelős fegyvernemi és szolgálat
főnökök szakmai v,ezető tevékenységének rendszere és módja;
- feltárva és szemléltetve volt a szállító szd. PK-ok és raktárparancsnokok
- gyors, szervezett anyagellátást biztosító - párhuzamos, ugyanakkor ismétlödésektől mentes vezetői tevékenysége;
- kialakítva és üzcmközben bemutatásra került az ellátó zászlóalj folyamatos
- szilárd - rugalmas vezetéséhez reálisan szükséges híradó eszközök és megoldások komplex rendszere;

!
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- meggyőzően bizonyítottuk, hogy laktanyai törzsgyakorló pályán, laktanyaközeli gyakorlótéren (csökkentett távolságon) is magas hatékonysággal lehet a
htp. egységek parancsnoki ( vezető) állományát és törzsét gyakoroltatni az ellátó
zászlóalj alaprendeltetés szerinti feladata végrehajtásának vezetésében;
- gyakorlaban kipróbáltuk a seregtest htp. törzs által összeállított és kísérleti célból kiadott „háborús vezetési módszertani útmutató" htp. egységszintű

alkalmazhatóságát.
A módszertani bemutató harcászati helyzetbe állítva, a hadosztály htp. veze~
tési tagozat teljes rendszerének működtetésével került levezetésre. Kidolgozták
az ellátó zászlóalj vezetését biztosító okmányokat és számvetéscket. A parancsnoki követelmények és kidolgozott okmányok kivonatos közreadása segítségül
szolgálhat a hadtápvezetés hatékonyságának további javításához.
1. Az ellátó zászlóalj rendeltetése, helye, szerepe és alkalmazása a hadosztály
harcának htp. biztosításában.

•

:

Az ellátó zászlóalj rendeltetésének, feladatainak meghatározásához mindenképpen a hadtápbiztosítás fogalmából célszerű kiindulni: ,,Hadtápbiztosítást a
csapatok fegyverzeti, technikai, rakéta, lőszer, üzemanyag és egyéb anyagi eszközszükségleteinek telj,es kielégítése, a különféle katonai szállítások időbeni végrehajtása ... , valamint a csapatok harctevékenységének és életkörülményeinek biztosításával kapcsolatos más speciális feladatok megoldása céljából kell megszervezni."
A CSHTP Utasítás 76. pontja szerint a htp. biztosítás komplex r,endszabályaiból az anyagi biztosításra vonatkozóan a következő követelmény van rögzítve: ,.Az anyagi biztosítást a csapatok állandó harckészültségének fenntartása
és a harctevékenység sikeres végrehajtása céljából kell megszervc'.llli. A csapatok
ellátását »ellátási áganként<~ kell végrehajtani."
A hadosztály ellátó zászlóalj a hadosztály harctevékenységének és életének
biztosítására hivatott egység a gl. és hk. ho. szervezetében és harcrendjében.
Alaprendeletése: az anyagellátás és szállítás végrehajtásának megs.rervezése
és közvetlen szakirányítása, a csapatok által felhasznált anyagi eszközök folyamatos utánpótlása, a beérkező vagy az elöljárónál vételezendő anyagi készletek
átvétele, tárolása, karbantartása, nyilvántartása, átadásra való előkészítése, az
után- és hátraszállírtások (sebesült kiürítésben való részvétel) előkészítése és végrehajtása, a hadosztály kenyérszükségletének kielégítése, valamint az anyagok átadásával, átvételével és csoportosításával kapcsolatos csoportosítási, csomagolási
és rakodási munkák végrehajtása.
Az ellátó zászlóalj, mint a hados~ály egyik egysége, alaprendeltetésének
teljesítéséhez végrehajtja mindazon szabályzatokban előírt tervezési, szervezési,
vezetési és biztosítási feladatokat, amelyeken keresztül megvalósul a hadosztály
harcához ·szükséges anyagellátás és szállítás. A sokrétű tevékenységből kiemelhetők azok a feladatok, amelyeket a zászlóalj naponta ismétlődően végrehajt.
Az ellátó zászlóalj szállítóterc biztosítja a hadosztály egy közepes harcnapi
anyagszükségletének egy fordulóval történő elszállítását. Szállítóeszk.özei alapvetően terepjárók, ez megfelelő mozgékonyságot biztosít. Üza. töltő eszközeivel
közvetlenül részt vehet a csapatok harcjárműveinek feltöltésében. A kenyérdlátás-ban termelőtev;ékenységet végez és közvetlen fogyasztásra alkalmas készterméket ad át a csapatoknak.
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Az ellátó zászlóalj támadó harc sodn általában két lépcsőben kerülhet alkalmazásra. A zászlóalj első lépcsőt - amely a hadosztály hadtáp első lépcső
lényegét jelenti - mindig az adott feladatnak megfelelően különítik ki, s alapvetően a harcnapi ellátás első ütemét hivatott végrehajtani, rövidebb (néhány
órás) időtartamú megállásból. Az ellátó zászlóalj első lépcső tehát általában
az alábbi feladatokat hajtja végre:
- meghatározott céllal kikülönül és elhelyezkedik a csapatokhoz közel, az
első lépcsőben harcoló ezredek mögött (ez lehet pl. az ütközetbevetési tsz.,
átkelési tsz., vagy a közelebbi feladat tercpszakasza előtt) ;
- kiszállít az első lépcsőben harcoló ezredek részére lőszert, robbanóal).yagot (harcból kivont ezred részére üzemanyagot is) ;
- átveszi az elöljárótól első ütemben kiszállított anyagi esz.közöket;
- tartalékot képez váratlan helyzetekben való operatív be.avatkozásra.

'

Az ellátó zászlóalj második lépcső feladata alapvetően a harcnap második
és további ellátási ütemének végrehajtása. Ezen feladatot a második lépcső végrehajtja eredeti elhelyezkedési körletéből, harcnap közben történő előrevonása
idején rövid megállásból, illetve a harcnap végi cllielye2:kedési (telepítési) körletéből.

Az ellátó zászlóalj lépcsőzése, az egyes lépcsők létrehozásának, manőverez
tetésének .szabályozása, a lépcsőkbe bcosztandó erők és eszközök meghatározása,
a lépcsők vezetése az ellátó zászlóalj alaprendeltetése érvényesítésének döntő
előfeltételét képezi.
A hadosztály hadtáphelyettes elhatározása kialakításakor valamennyi előbbi
kérdést a harcnapi ellátás követelményeinek alárendelve szükséges szabályozni.
Nem lehet egyetérteni az utóbbi gyakorlatokon többször tapasztalható olyan elhatározásokkal, amelyek szerint a hadosztály ellátó zászlóalj második lépcsőnek
valamiféle egész napos passzív várakozó szerepet szánnak. Annál inkább sem
helyeselhető ez, hiszen az ellátó zászlóalj második lépcsőben általában a hadosztály anyagi biztosítását végrehajtó erők, eszközök 60-70°/o-a be van osztva.
Az egyes lépcsők hatékony működését nagyban segítheti, vagy akadályozhatja a lépcsők terepen történő helyes, vagy helytelen csoportosítása.
Részletekbe bocsátkozás nélkül egyik lényeges rendező elvként az adott
szállítószázad törzs, raktárparancsnok és alárendeltjeik azonos körletben való
elhelyezkedését (1., 2. szd.) a 3. vegyes szállítószáz.adnál a szállítószázad törzsnek a szállított többféle raktár centrumában való elhelyezését kell tekinteni. Az
élelmezési raktárat és tábori sütödét, a katonai kereskedelmi boltot pedig célszerű egy helyen telepíteni.
Az ellátó zászlóalj második lépcső .a harcnap során általában 1-2 esetben,
ugrásszerűen települ át a harcoló csapatok térnyerésének megfelelően.
Az ellátó zászlóalj előrevonása általában 1-2 menetvonalon, 1 menetvonal
esetén kettő, vagy több lépcsőben kerül végrehajtásra.
Az ellátó zászlóalj anyagot biztosíthat az egységek részére:
- utánszállítással;
- vételezéssel ;
- kombináltan.
Saját készleteit feltöltheti:
- HDS által kiszállított készletekből;
- vételezéssel;
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1

HDS MB-bál;
kirakó állomásról;
kirakó kiikötőből;
laktanyai készletekből;
stacionarius honvédségi (hátországi) és polgári bázisokról;
csővezeték üza., kiadó helyéről;
más anyagforráso.kból.

A felsorolás maga is jól illusztrálja az anyagszállítások módszerének változatos sokrétűségét, emellett igen jelentős, mintegy napi 1100-1300 tonna anyag
alárendeltekhez való továbbításáról van szó, annak komplcttírozási, rakodási stb.
feladataival.
Ezt a 10-12 félc szolgálathoz, több ellátási irányhoz tartozó szállítási feladatot illetően az ellátó zászlóalj csak úgy tud alaprendeltetésének megfelelni,
ha ezen nagy volumenű és összetett feLad.at - főképpen az után- és hátraszállítás
megszervezése és irányítása - szigorúan egy kézben centr.alizált.1.n történik. Ezt
a centralizált egyszemélyi felelősséggel való vezetést a HO PK HTPH köteles
megvalósítani, biztosítva, hogy a hadosztály hadtáp szállítóparkja a HO PK
elhatározásának megfelelően a harc megvívásához clsösorb.'ln szükséges anyagok
és eszközök fontossága szerint kerüljön alkalmazásra.
Csak az egy kézben összefogott, centralizált szállítás-irányítás biztosítja a
szállítóeszközök hatékony, célirányos felhasználását. Az ágazatonkénti szállítási
kapacitásbiztosítás a szállítójárműpark 50-100°/o-os növekedéséhez vezetne, megnövelné a szállitóalegységek leterheltségének aránytalanságát és a közúti forgalomban részt vevő gépjárművek darabszámát; nem lehetne kellően érvényesíteni
a központosított anyagellátás és sebesülrkiürítés elvét.
2. A hadosztályparancsnok és ho. törzs ellátó zászlóalj irányában
tevékenységének, elvei és módszerei

végzendő

vezető

Mint ismeretes, a hadosztályparancsnok a hadosztály egyszemélyi parancsnoka, szolgálati elöljárója a hadosztály teljes személyi állományának.
A hadosztályparancsnok éppúgy elöljárója az ellátó zászlóaljnak, mint bármelyik ezrednek. A hadosztályparancsnok az ellátó zászlóaljat a hadosztályparancsnok hadtáphelyettes útján, annak közvetlen felelősségével vezeti.
A hadosztályparancsnok a törzse útján (pontosabban a H és a HVP útján)
köteles mindazokat az intézkedéseket, információkat eljuttatni az ellátó zászlóalj
részére, amelyek biztosítják annak leghatékonyabb, legkisebb bizonytalansági tényezővel való alkalmazását.

•

A hadosztály vezetési pontjai a vezetőszervek funkcióit megvalósítva biztosítják az irányítást az ellátó zászlóalj, mint végrehajtó szerv felé. Egy ilyen
megközelítésben jól érzékelhető, hogy:
- a vezetés szintjén a hadosztály PK HTPH és törzse;
- a végrehajtás szintjén az ellátó zpk. és törzse köteles teljes felelősséggel
koordinálni a különböző, ellátó zászlóalj alárendeltjei irányába szakmailag inté2ikedő főnökök és törzsek által elrendeltek végrehajtásának megszervezését és
teljesítését.
vezető tevékenységet megvalósító szervek három
csoportját lehet megkülönböztetni. A szervek egy része (műszaki, vegyi-

·A:z ellátó zászlóalj irányába
;:

alapvető

41

védelmi, híradó szolgálat) a hadosztályparancsnok közvetlen alárendeltségében
a H-n települ, egy másik közvetlenül a parancsnok alárendelt csoport (PK
TECHNH FVF) a HVP -n települ. A harmadik csoportot a HOPK HTPH nek közvetlenül alárendelt szolgálatok (szállító, üzemanyag, élelmezés, ruházat)
képezik.
A három csoport mint látható, alárendeltség és vezetési ponton való elhelyezkedés szerint különböző. A lényeget azonban az adja: hogy ezek az ellátó
zászlóalj irányába a szolgálati, vagy szakmai elöljáró szerepét töltik be. Az 1.
sz. mellékletben részletesen kimunkált az ellátó zászlóalj vezetési modellje,
megjelenítésre került az, hogy kinek milyen felelős·sége és joga van az ellátó
zászlóalj, vagy abba beosztott egyes szakfeladatot végző alegységek vezetésében.
Ezen túl érzékelhető a két alapvető vezetési csatorna - a szolgálati és szakmai
vezetés - között az eredményes vezetést megvalósító, előírt, szoros együttmű
ködés.
A hadosztály vezetési pontjai közül a HVP elsődleges szerepet játszik az
ellátó zászlóalj vezetésében, mert itt összegeződnek azok az információk, amelyek az ellátó zászlóalj vezetéséhez szükségesek. Ezen a helyen települ a HOPK
HTPH, aki a HOPK által ráruházott jog, valamint a Szolgálati Szabályzat és
csapathadtáp utasítás alapján, vezeti az ellátó zászlóaljat.
A H -on és HVP -n települt szervek, szolgálatok, munkacsoportok az adott
harcnapra vonatkozó ellátást szabályozó alapvető okmányaikat általában a hadosztály HTP TÖF útján juttathatják el az ellátó zászlóalj törzséhez (majd az
abba beosztott alegységek részére). Egyes helyzetekben, VAK -ben, ÖPK -ben,
vagy halasztást nem tűrő rendkívüli helyzetekben nem kizárt a H , vagy HVP ról a közvetlen kapcsoLat lehetősége sem. Mindez azonban nem téveszthető össze:
azzal, hogy a szakmai elöljáró fegyvernemi, vagy szolgálatfőnökök az ellátó
zászlóaljba beosztott egyes alegységekkel az adott szakanyagokkal és eszközökkel való ellátás részkérdéseiben ne tartsanak élő, operatív kapcsolatot (pl. hadosztály FVF a LőSZR -nál bizonyos lőszerfajtán belül megosztás pontosítása

·-

stb.).
Az ellátó zászlóalj vezetését látszólag az teszi bonyolulttá, hogy az állományában levő egyes elemek szakmai irányítását a hadosztályparancsnok HTPH
alárendeltségébe nem tartozó főnökök is végzik, mint szakmai elöljárók. Ugyanakkor az ellátó zászlóalj alkalmazását - összhangban a HOPK elhatározásával
- a HOPK HTPH és törzse tervezi, szervezi és irányítja.
Ha közelebbről vizsgáljuk ezt a kérdést kitűnik, hogy: az ellátó zászlóalj
alkalmazása alapvető kérdéseit annak manóvereztetése és szdllítótevékenysége

képezik. Ezen meghatárazó tevékenységek HOPK HTPH által történő irányítása egyben a különböző, a HTPH -nek alá nem rendelt szolgálatok anyagellátók munkájának koordinálását is jelenti a HOPK elhatározása, a HOPK HTPH
által történő végrehajtásán keresztül. A koordinálás alapvető eszközét és lehető
ségét a szállítások centralizált szervezése és irányítása képezi.
A centralizált irányítás semmiképpen sem csökkentheti az adott szolgálatfőnökök felelősségét a nekik szakmailag alárendelt raktárak felkészítése, működ
tetése, a csapatok adott anyagi eszközökből való ellátása vonatkozásában. Másszóval: az érintett anyagnemfelelős fegyvernemi főnök a hatáskörébe tartozó
anyagellátás időben és teljes mennyiségben történő végrehajtásért személyében
felelős.

42

-

A szakmai elöljáróknak irányítaniok kell a hozzájuk tartozó szakelemeket
és lehetőség van részükre operatív intézkedések kiadására. Bizonyos helyzetekben lehetőség van híreszközökön, vagy összekötők útján közvetlenül is elérni
azokat, azonban főleg a támadóharc időszakában csak a hadosztály HVP ellátó
zászlóalj törzs útján van elsősorban lehetőség híradást tekintve információkat
továbbítani.
A hadosztály hadtáptörzs, mint az ellátó zászlóalj tevékenységét közvetlenül
irányító és koordináló, felelősséggel felruházott vezető szerv irányító tevékenysége az ellátó szervezetek létrehozásával több tekintetben változott. A változás
lényege röviden abban van, hogy megszűnt ·a szállítózászlóalj, TS és a raktárak
felé szükséges három vezetési irány alkalmazása, helyette egy irányban és minden
tekintetben már koordináltan lehet és szabad az ellátó zászlóaljparancsnok és
törzse felé intézkedni.
Az ellátó zászlóalj -előbbiek szerinti vezetése harcnaponként az ellátó zászlóalj felé kiadott írásbeli HOPK HTPH „Intézkedésben" és annak mellékletét
képező szakmai intézkedésekben, anyag closztókban és utalványokon jelenik
meg a gyakorlatban.
Ezt a jogot, illetve felelősséget a HOPK HTPH másra át nem ruházhatja,
személyesen köteles gyakorolni. A párhuzamos munkával szemben támasztott
követelményeknek ez esetJben is érvényesülnie kell az ellátó zászlóalj vezetésében. Ennek érdekében az ellátó zászlóalj következő harcnapi feladatai vezetéséhez a PK HTPH, vagy TÖF kötelesek időben előzetes inté2kedést (intézkedéseket) kiadni szóban, vagy híradó eszközök útján. E tekintetben azt az elvet kell
érvényesíteni, hogy mielőbb, minél bővebb tartalmú előzetes intézkedés kerüljön
kiadásra olyan, amely tényleges alapul szolgál feladatok végrehajtásának megszervezéséhez. Az írásbeli intézkedés a feladatmcgszabás véglegesített vezetési okmányának a szerepét kell, hogy betöltse.
A HOPK HTPH „Intézkedése" egyes pontjaiban részben hasonló a csapatok irányába kiadandó harcintézkcdéshez, másrészt a szakmai munka szabályozására a „Hadtápintézkedés" elemeit is tartalmazza.

•

A HOPK HTPH ebben a harcnaponként kiadandó intézkedésben köteles
meghatározni:
- az ellenségről és saját csapatokról szóló tájékoztatást (tevékenységéhez
szükséges mértékben) ;
- a hadosztály hadtáphiztosításának nagybani rendjét, (gyakorlatilag a hadosztály PK HTPH ki.ivonatos elhatározása);
- az ellátó zászlóalj feladatait (ütemezve) ;
- az ellátó zászlóalj tevékenységének biztosításával kapcsolatos rendszabályokat.
Az „Intézkedés" szöveges formában készül. Ehhez kell csatolni mellékletként a napi szállítási tervfdadatot, kenyérsütési, a katonai kereskedelmi cikk
ellátási tervet és a már előbb felsoroltakat. Azért kell anyagelosztókat és utalványokat is adni, me,rt az elosztók a zászlóalj törzs ellátási feladatok végrehajtását irányító koordináló tevékenységéhez, az utalványok pedig a raktárak munkájához szükségesek.
Más esetben a raktár is kaphat a napi anyagforgalmazáshoz „elosztó''-t,
ebben az esetben célszerű azt 2 példányban továbbítani, hogy az egyik példány
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ugyancsak az ellátó zászlóalj törzsénél maradjon, a végrehajtás zászlóalj törzs
részéről szükséges segítéséhez.
A HVP az alapintézkedésen kívül köteles biztosítani az ellátó zászlóalj
részére szükséges egyéb információkat, intézkedések és közlések formájában
(helyzettájékoztató, veszélyjelzések, illetve az ellátással kapcsolatos intézkedések
stb.).
A szakanyag ellátásért felelős főnökök alárendelt szolgálatuk ellátási rendjének kialakításában szorosan kell, hogy alkalmazkodjanak a napi szállítási igényeik alapján részükre biztosított szállító kapacitás lehetőségeihez. A gyakorlatban
ez történhet úgy, hogy a megszervezés időszakában a HOPK HTPH a HOPK
elhatározásának megfelelően előre limitálja az egyes szolgálatok részére biztosítható szállítási kapacitást. Ez történhet a szállítási igények egyeztetése utáni
visszaigazolással. Egy harcnapot tekintve az előbbi szervező munka a HOPK
következő harcnapra vonatkozó előzetes intézkedése ki.adásával veheti kezdetét.
A jelentések rendszere hasonló az intézkedések rendszeréhez. Az ellátó zászlóaljparancsnok naponta köteles felterjeszteni .a HOPK HTPH részére „Összefoglaló jdcntés" -t.
Összefoglaló jelentés feldolgozása során az egyes szakágakra vonatkozó részeket el 'kell juttatni azokhoz a szolgálati agakhoz, amelyeket az érint. Célszerű
megoldás lehet a jeletést „s·zétszedhetőre" készíteni (biztosítva a szakági mellékletek leemelhetőségét).
Az egyéb alkalmankénti jelentések címzettjei lehetnek a HOPK HTPH,
szállítási ügyekben a HO SZSZF, anyagellátási kérdésekben az adott anyagnemfelelős fegyvernemi, vagy szolgálati főnök.

3. Az ellátó ZPK és törzse, valamint az alárendelt alegység PK-ok vezető
tevékenységének főbb követelményei, elvei, módszerei
Az ellátó ZPK egyszemélyi katonai

vezető, felelős

a zászlóalj állapotáért,

a megszabott feladatok végrehajtásáért. Elhatározásának alapját az egység alkal-

mazására a hozott HOPK HTPH -i elhatározás, a harcnaponként kiadott intézkedése képezi. Elhatározása során kötdes figyelembe venni a „sz.akmai intézkedések" ~ben, anyagelosztókban megszabott feladatokat is.
A ZPK a zászlóalj vezetését törzse útján valósítja meg.
A zászlóalj törzs vezető tevékenységének mindenkor biztosítania kell a vezetéssel szemben szabályzatokban támasztott ismert követelményeken keresztül:
- a szállítáú, ellátási feladatok kapott tervfeladatok alapján történő maradéktalan végrehajtását;
- a zászlóalj megóvását, életképességének fenntartását;
- a zászlóalj részére elrendelt manőverek legkisebb veszteséggel, legcélszerűbb megoldésok alkalmazásával történő, elrendelt időben és térben való teljesítését.
Az ellátó zászlóalj törzs vezető tevékenységének megszervezésekor minden
esetben figyelembe kell venni, hogy a zászlóalj törzs munkáját, magatartását a már
vázolt feladatok, illetve lépcsőzés, de a pihentetés követelményeinek is megfelelően, időnként több irányba szükséges megszervezni. Nem téVeszthetö szem
elől az sem, hogy az ellátó z. törzs vezető állományának igen jelentős a felelőssége és így az igénybevétele is a megszervezett feladatok helyszínen történő iráa
nyítása, segítése, kikövetelése és ellenőrzése terén is.
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A ZPK h. (szállító szakmai számú) a zászlóalj szállítási tevékenységének
irányítója. A szállítást tervező és irányító munkacsoport (száll. ti. diszpécserek,
tároló szdpk.) vezetője. Esetenként -célszerű megbízni a ho. htp. el-ső lépcsőben
kikülönített ello. z. első lépcsőt vezető operatív csoport parancsnoki teendőinek
ellátásával.
A Z TőF a ZPK helyettese (Törzsszolgálati Utasítás 10. pont) feladata
javaslatok kidolgozása az elhatározáshoz, a minden oldalú biztosítás feladatainak
koordinálása és tervezése, a törzsmunka irányítása. Felelős a vezetési okmányok
kidolgozásáért. A munkacsoportjába tartozó személyek: TÖF H , hdm. ti., rakodó szd. pk., foszab. szpk., hír. szpk., ügyv . .,M" kieg. tts.
A tároló szd. pk. a hado-sztály raktárak vezetőinek s:-:olgálati elöljárója.
A ZPK parancsának megfelelően részt vesz a raktárak tevékenységére vonatkozó
elgondolás, elhatározás kialakításában, a végrehajtás munkájának segítésében,
ellenőrzésében, az ellátó z. áttelepítésével kapcsolatos feladatok végrchajt.ásában.
Alt.alában a ZPK h. munkacsoportjában tevékenykedik.
Külön munkacsoporttal rendelkezhet még a PK POLH, a PK HTPH
és a PK TECHNH.
Az ellátó zászlóalj irányítását koordináló munkagrafikon a harcnapi feladatok megszervezése időszakában segíti a zászlóalj egyes szolgálati személyei,
szervei munkájának szabályozását. A harcnapi vezetés, vagyis az cllo. z. harc
megvívása időszakában történő vezetésének rendje ma még kevésbé feldolgozott
munkagrafii.konok formájában. Egy változatot azonban mindenképpen célszerű
csak fő vonásaiban felvázolni .
A ho. részére állított napi harcfeladat teljesítése során a közelebbi feladat
teljesítése idejér·e célszerű a hadosztály htp. első lépcsőt elörevonni, amelyben az
ellátó zászlóalj részei is találhatók, az ellátó z. H -al együtt. Ebben az időszak·
ban a zászlóalj vezetésének alapvető feladatát a szállítási tervfeladatban mcgsza·
bottak teljesítése, az elöljáró szállítmánya.inak átvétele, tranzitálásának megszcr
vezése képezi.
A vezetés tehát a ZPK H -járó! (ahol a H csökkentett állományával mű
ködik) történik ebben az időszakban. A zászlóalj második lépcsőjét általában
eredeti napvégi körletében a Z TÖF és szűk csoportja vezeti, föerőkifejtését a
második lépcső gyors előrevonása és az előrevonás köz:ben rövid megállásból
tervszerű ellátási feladatok előkészítésére összpontosítva (rendkívüli szállítmá·
nyok esetleges összeállítá:sára is sok kerülhet).
A harcnap második felében a zászlóalj H -on a vezetés fő erőkifejtése az
ellátó zászlóaljnak a csapatok napvégi feltöltéséhez szükséges kedvező helyzeté·
nck biztosítására, az útba.indítandó szállítmányok előkészítésére kell, hogy irá·
nyuljon.
A harcnap végi feltöltések általában egész éjjel folynak. Ezen időszakban
az ellátó zászlóalj, illetve a ho. htp. már összezárkózva célszerű, ha elhelyezkedik.
Altalában a nap második felének utolsó szakaszában célszerű a zászlóalj törzset
a napvégi feltöltések irányítását végző és a következő harcnapi ellátást tervező
szervező párhuzamosan tevékenykedő csoportokra osztani. Célszerű az első, tehát
a napvégi után - a hátraszállításokat irányító csoportot a ZPK h. és segítői, a
másik csoportot a zászlóalj TÖF vezetésével működtetni. A ZPK ~t nem célszerű
egyik csoportba sem beosztani, hanem biztosítani kell részére a PK -i felelősség
érvényesítését mindkét csoport munkájában, mindig ott képezve a súlyt, ahol
szükséges a feladatok akadálytalan végrehajtásának PK ·i segítése, irányítása .
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Az után- és hátraszállítási feladatok végrehajtása során számos esetben
szükségessé válhat a szállítmányok menet közbeni átirányítása, vagyis az operatív
beavatkozás a szállítmány parancsnokok irányába.
Mindez persze elsősorban csak a meglevő híradó feltételek javításával bi2tosítható.
Az ellátó zászlóalj tör26én belüli munkar,end általában a Törzsszolgálati
Utasításban foglalt általános elveknek megfelelő. Eltérés az egyes munkafolyamatok tartalmában van.

Az ellátó zászlóaljnál folyó

tervező

munka tartalma

A zászlóalj tevékenységének vezetése és irányítása érdekében harcálláspont
(H) települ, amelyet célszerű a települési körlet centrumában dhelyezni olyan
helyen, ahonnan legjobban biztosítható a vezetés; a terep álcázó és védőképessége
fokozza a H életképességét.
A hármes tagozódás erre a harcálláspontra is jellemzö. A H vezetési csoportját képező törzs a várakozási körletben a következő szakági csoportosításban dolgozik.
1. sz. munkahely: a zászlóaljparancsnok munkahelye (gumiszőnyeggel ellátott
sátor, vagy házilag készített tö. gk.) melyben az ellátó zászlóaljparancsnok, politikai helyettes, írnok (gépkocsivezető) dolgozik.
A munkahely előtt felállított őr, a munkahelyen a vezetéshez távbeszélő készülék és egy távvezérelt R-130 rádióállomás van.
2. s,z. munkahely: a szállítást tervező, irányító csapon munkahelye, (gumiszőnyeggel ellátott sátor) amelyben az ellátó zászlóaljparancsnok-helyettes (szállítási helyettes) szállító tiszt, tároló századparancsnok, diszpécser, írnok dolgazik. A munkahelyen a vezetéshez távbeszélő készülék és 1 db R-107 rádiót kell
biztosítani a várakozási helyekkel való összeköttetés céljából.
Ez a munkacsoport az anyagmozgatással kapcsolatos tevékenységet tervezi,
szervezi és irányítja. A tervezés után az irányító tevékenység lesz a meghatározó:
a szállítást a szállító tiszt, diis:zpécser, az anyagforgalmat a tároló századparancsnok irányítja.
3. s,z. munkahely: a hadműveleti tervező csoport munkahelye, (gumiszőnyeggel ellátott sátor) ahol az:
- ellátó zászlóalj törzsfőnök;
- ellátó zászlóalj tör~fönök helyettes;
- hadműveleti tiszt;
- rakodó századparancsnok;
- mozgósítási kiegészítő tts.;
- írnok dolgozik.
A munkahelyen a vezetéshez távbeszélő, lehetőség szerint kis teljesítményű
rádió készülék, sokszorosító gép, írógép áll rendelkezésre. E csoport rendeltetb.e
a zászlóalj törzs tevéken~égének koordinálása, a harcbiztosítás tervezése, a fő
vezetési okmányok kidolgozása.

4, sz. munkahely: a zászlóalj ellátását tervező és irányító csoport munkahelye, (gumiszőnyeggel ellátott sátor) amelyben az:
- ellátó zászlóaljparancsnok hadtáphelyettes;
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- ellátó zászlóaljparancsnok technikai helyettes;
- egészségügyí szolgálat főnök;
- nyilvántartó ti•ztesek dolgoznak.
A mun•kahelyen a vezetést távbeszélő, lehetőség szerint kis teljesítményű
rádió készülék szolgálja. Eligazítások a hadműveleti, tervező csoport munkahelyén kerülnek végrehajtásra.
A parancsnoki munkahelyeknek szerves részét képezik a vezetést gyorsító és
könnyítő eszközök (kézi számológép, magnetofon, esetleg diktafon, típus-bélyegzők stb.), a titkos anyagok tárolását és biztonságos őrzését szolgáló vasirotládák,
a dublírozott szükségvilágító eszközök. Összevont munkahelyeken ki kell alakítani a személyes munkavégzés feltételeit (asztal, szék stb.)
A ve~etési csoportban nyer elhelyezést az ÜTI szolgálat, a „T" irodavezető
munkahelye (sátor). Ezeket célszerű ellátni a folyamatos munkavégzés feltételei
mellett az adott szolgálati személyek pihentetéséhez, tisztálkodásához szükséges
eszközökkel, felszerelésekkel is. Az ÜTI feladatait a Csapathadtáp Utasítás elő
írásai értelemszerű alkalmazá;sával kell meghatározni.
A törzs minden helyzetben legyen készen feladatvételre. Ennek érdekében
ismerje a zászlóalj helyzetét, rendelkezzen előkészített térképpel és berendezett
munkahellyel. A feladatvétel időpontjától kell a munkagrafikonban foglalt idő
normákat számítani, a grafikon szerinti munka kezdete általában az előzetes intézkedés vételével történhet. (Korszerű elvek szerint az előzetes intézkedéssel
szemben iaz a követelmény, hogy minél több és pontosabb adatot biztosítson.)
Az ,előzetes intézkedést megelőzően is kaphat a zászlóalj adatokat. A HO HVP ·
on arra kell törekedni, hogy a párhuwmos munka rendszerében minél kisebb
időeltolódással biztosítsa az adatokat.
4. Az ellátó zászlóalj híradása

Az ellátó zászlóalj vezetésének alapját egy olyan híradó rendszer képezi,
amely közepes és kis teljesítményű rádiókra, könnyűvezetékes távbeszélő hálózatra, az állományból működtetett összekötő tiszti (tts.-i) rendszerre, a feladatok
parancsnoki úton személyesen végzett megszabására épül fel. Ezen túlmenően az
ellátó zászlóalj mozgósítás után be van kapcsolva a ho. futár és tábori posta hírváltási rendszerébe.
Rádióbiradás:
- MN riasztási rádióforgalmi rendszerében részvétel;
- seregtest ügyeletes rádióforgalmi rend5zeréibe belépési jog;
- ho. HVP -tal dublírozható rádióösszeköttetés.

•

•

Vezetékes híradás:
- ho. HVP -ról kiépített könnyűvezeték ellátó zászlóalj és ho. szintű, továbbá a seregtest MB-hoz tranzit összeköttetés, 8-10 mellékállomással a K-12
híradó központ telepítése esetén belső és külső vezetékes összeköttet,és. Bár az
ellátó zászlóalj híradó szakaszának teljesítőképessége a szervezeti korszerűsítés
útján megnövekedett, a rendelkezésre álló erőkkel és eszközökkel a teljes értékű
vezetés feltételét képező folyamatos összeköttetés elsősorban a megosztott mű
ködés és az anyagszállítások időszakában csak szüksCgszcrüen tartható fenn.
A módszertani bemutató levezetése időszakában ki lett próbálva az ellátó
zászlóalj - seregtest híradó szolgálatának segítségével kialakított - kísérleti hír-
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rendszere. Ezt részleteiben a 2. sz. melléklet tartalmazza. A kialakított és kipróbált kísérleti hírrendszer alkalmazásával biztosított:
- a seregtest MB és ellátó zászlóaljak között állandó megbízható kapcsolattartás;

- az ellátó zászlóalj megosztott alkalmazása esetén a megbízható összeköttetés;
- az ellátó z. törzse és a mozgásban levő szállító oszlopok között, továbbá
a mozgó--szállító oszlopon belüli hírváltás;
- a települt (elhelyezkedett) ellátó zászlóalj és alegységei folyamatos, élé)
kapcsolat tartása;
- a települt (elhelyezkedett) szállító alegységek és raktárak belső híradása:
- HFGU-on (berendzett HKGU) mozgó ho. gépkocsioszlopok esetén - belépési joggal - lehetőség kínálkozik a ZDP-okkal, szd. DP-okkal az összeköttetés felvételére.
Az új híradó összeköttetési feltételek mellett a kísérleti hírrendszer alkalmazásával fenntarthatók az előző (a jelenlegi híradó szervezettel fenntartott vezetési riasztási) kapcsolatok. Hátránya viswnt az, hogy újabb és korszerű eszközök szervezésével és rendszerbeállitásával valósítható meg véglegesen a kidolgozott kísérleti híradás.
5. A.z ellátó zászlóalj alkalmazásának megtervezése, megszervezése

,,Az ellátó zászlóalj vezetése harcban" tárgyú módszertani bemutató tényleges helyretbe áJlítva, a PK -i munka összes lényegesebb elemének bemutatásával került levezetésre. Kidolgozásra kerültek olyan okmányok is, amelyeket
egyébként csak munkafüzetben készítenek elő a PK -ok, PK helyettesek, ra:ktárparancsnokok.
Róluk az összfegyvernemi „PK-i munka tartalma" fogalomkörben több esetben olvastunk. Tényleges tartalmát azonban ellátó egységre vonatkozóan nem
foglaltuk össze. Az ellátó zászlóalj PK-i munkarendjében kidolgozott - legfontosabb típus-okmányok közreadásával ezen terület jobb feldolgozásához tervezünk hasznosítható segítséget adni.
a) Az ellátó ZPK törzs tájékoztatója és intézkedése az azonnal végrehajtandó feladatokra.
A, ellenséges helyzet
A hadosztályunk sávjában ellenséges gépesített hadosztály részei, 1978. 10.
10-én hajnali órákban kijutott ........ - ........ terepszakaszra és megkezdte
védelemre való berendezkedését.
Saiát helyzet
A hadosztály a várakozási körletben megkezdte a támadóharc közvetlen
előkészítésének megtervezését és megszervezését. A csapatok és az ellátó zászlóalj ma 22 óráig befejezik az anyagi készletek mozgó és kiegészítő készletek szintjére való feltöltést.
A hadosztály feladata
A saját gépesített lövés:zihadosztály a hadsereg második lépcsöjéből, a megerősítő erőkkel és eszközökkel, a ...... gépesített lövészhadosztály harcrendjén
keresztül, .. ·. . . . . . . . . . . . . . terepszakaszokról első lépcsőbe három gépesített
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lövészezreddel, második lépcsőben a harckocsiczreddel támadásba megy át közelebbi, távolabbi feladatként birtokba veszi (térkép szerint) a terepszakaszokat.
A további feladat teljesítése időszakában a ..... harckocsiezred harcbavetiésével a ..... gépesített lövészezredet harcból kivonva folytatja támadását, teljesíti a napi feladatát.

1

Az ellátó zászlóalj fő feladatai:
- kikülöníteni a hadosztály hadtáp első lépcsőbe ..... tonna lőszert, .....
tonna üzemanyagot, a biztosító és :kiszolgáló erők 80°/o-át az első lépcsőben támadó ezredek harc.a anyagi biztosítására;
- megszervezni a HDS MBR szállítóeszközeivel irányszállítmányként közvetlenül az egységekhez kiszállított ..... tonna lőszer átvételét;
- átvenni a HDS MBR eszközeivel kiszállításra kerülő ..... tonna szilárd és ..... tonna folyékony anyagot;
- kiszállítani az egységek részére ..... tonna szilárd és ..... tonna folyékony anyagot;
- vételezéssel biztosítani a csapatok részére ..... tonna szilárd, ..... tonna
folyékony anyagot;
- vételezni a HDS MBR -tői ..... tonna vegyes anyagot;
- kisütni egy javadalmazás kenyeret;
- sürgős feladatként CS- 04,00-ig kiszállítani hét egység részére a szállítóeszközök besorolásával összesen ..... tonna lőszert.
Képesnek kell lenni az eUenség területén visszamaradt területvédelmi erők
által a szállítmányokat ért támadásnak elhárítására, ellenség aktív légi tevékenysége esetén is feladata végrehajtására.
A hadosztályparancsnok hadtáphelyettes előzetes intézkedéséből az alábbi
tájékoztató adatokat ismertetem:
A hadosztály htp. első lépcső ........ K 1 km hídnál Cs- 02,00-ig sorolt
be. Az ütközetbevetéshez elhelyezkedik .......... Ny 1,5 km szőlő, területén
majd ........... D 2 km, a nap végén pedig É 1 km körletben települ.
A hadooztály hadtáp második lépcső a jelenlegi körletből a napvégi ellátáshoz áttelepül az új körletig.
Az előrevonásokat és szállításokat két után~, hátraszállítási és négy harántúton kell végrehajtani.
1. sz. után-, hátraszállítási útvonal: térkép szerint.
2. sz. után~, hátraszállítási útvonal: tér:kép szerint.
Elgondolásom (ZPK) a megszabott feladatok végrehajtására
Az ellátó zászlóalj fö erőkifejtését az első lépcsőbe támadó ezredek ellátására, majd a HDS MBR ........ találkozási pontra kiszállított ...... tonna
anyag átvételére és a nap végén az anyagok kiszállítására összpontosítom.
Az ellátó zászlóaljat két lépcsőbe csoportosítom. Az első lépcsőbe beosztom
az 1. szállítószázadot, a rakodószázadot, a második század 1. üzemanyag szállító
szakaszát, a szükséges biztosító és kiszolgáló erőket.

;

A szállításokat az elrendelt öt ütemben az alábbiak szerint hajtom végre:
1. A várakozási körletből két oszlopot - oszloponként három szállító lépcsőt
indítok útba. A lépcsők menetvonalon az egységekhez kisorolnak az oszlopból.
A leürített járműveket ........... D 2 km területre gyülekeztetem.
4
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2. A .......... Déli kijárathoz a ..... tüzérezred részére a HDS MBR
eszközökkel kiszállított lőszert a találkozási pontról közvetlenül a tüzelőállások
körletébe bevezetve az ezrednek átadom.
3. cs+o5,00-ig ......... találkozási pontra gyülekeztetett üres járművekre
átveszem a HDS MBR által kiszállított lőszert. A meglevő készlet felhasználásával három szállítóoszlopban kiszállítok az egységek részére ........ lőszert és
........ hajtóanyagot.
4. A nép végére a HDS MBR által kiszállítandó ..... tonna lőszert, és
..... tonna hajtóanyagot a napvégi körletbe átveszem, illetve irányszállítmányként továbbítom a csapatokhoz.
5. A HDS MBR -hez vételezésre a napvégi körletből a megürült járműveket
útbaindítom.

A feladatok végrehajtását az alábbiak szerint biztosítom:
- a rakodásokat a nap során a rakodószázad és a megerösítő gépesített
lövészszakasz állományával;
- a híradást a htp. 1-II. lépcső és a szállítóoszlopok között R-130-as rádióval, a találkozási pontok és ello. z. H között R-107 rádiókkal;
- a forgalomszabályozást az első ütemben kísérő módszerrel úgy, hogy az
czrcdekhez való kiérkezés után a forgalomszabályzókat visszavonom;
- a lépcsők előrevonását,. a körletek felderítését és a szállítóoszlopok biztosítását felderítő-előkészítő csoporttal, valamint megerősítésül kapott gépesített
lövészszakasszal szervezem meg;
- az első lépcsőbe kikülönített alegységeket az előretelepülő csökkentett állományú harcálláspontról vezetem.
Az azonnal végrehajtandó feladatok:
1. A szállító századparanosnokot kijelölöm a ....... sz. szállítmány parancsnokává. A ....... sz. szállítmány részére állományából jelöljön ki oszlopparancsnokot. Két oszloppal szállítsa ki, az „utalvány szerinti" lőszer mennyiségeket az egységekhez. A járművek a lépcső parancsnokok parancsnoksága alatt,
az ezredeknél maradnak.
A leürült járműveket legkésőbb 11-én 09.00-ig gyülekeztesse ........ Dél
2 km területén. Itt készüljön fel lőszer átvételére és további kiszállításra. Az oszlop
11-én 01.00-ig ...... Kelet 2 km; a második oszlop ...... 10-én 21.00-ig
soroljon be. A kiszállítás határideje 11-én 02.00-kor.
2. A tároló századparancsnok CS-01.00-kor fogadja a ......... béli kijárat találkozási ponton, a HDS MBR eszközeivel kiszállításra kerülő
tonna lőszert, vegye át és azt a ....... tüzérezred tüzelőállásába adja át. A leürült eszközöket Cs-00.00-kor adja vissza az oszlopparancsnoknak.
3. A zászlóaljparancsnok helyettes a zászlóalj vezetési pontjával és a biztosító kiszolgáló erők 800/o-ával CS-02.00-ig soroljon be ......... Kelet 1 km
híd besorolási pontra. Rendezze az első lépcső állományát, készítse fel menetre,
majd a tervezet feladatok végrehajtására.
4. Az 1. századparancsnok az első szállítószakaszt .... tonna vegyes lőszer
rel készítse fel az ellátó zászlóalj első lépcsőjébe CS-02.00-ig besorolásra a zászlóalj vezetési pontja mögé. A besorolási ponton a szakaszparancsnok jelentkezzen
a zászlóaljparancsnok helyettesénél.
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5. A második századparancsnok az első szakasz két raját készítse fel a
zászlóalj · első lépcsőjébe való besorolásra, a technikai zárórészleg elé. Helyetteseim készüljenek fel az elhatározásom végleges kialakításához javaslataikat - a
grafikon szerinti időben - öt-öt percben a következő szempontok szerint megtenni:
1. Zászlóaljparancsnok helyettes:
- szállítási feladatok volumenét és megoldásul lehetőségét;
- az elöljárótól érkező anyagok ütemenkénti átvételének idő-szükségletét, a
fordulók idöszükségletét;
- a kiszállításra kerülő anyagok ütemenkénti mennyiségét és az oszlopok
képzésére vonatkozó javaslatait.
2. A zászlóalj tör:,.sfónök:
- az ellátó zászlóalj két léposőjének és a szállítóoszlopok közvetlen biztosításának lehetőségeit az ellenséges páncélozott és légi eszközök ellen;
- a hadseregtöl beérkező nagy tömegű anyagok fogadására, bevezetésére, ltvételére a rakodóerő szükségletére vonatkozó javaslatait.
3. A zászlóaljparancsnok btp. helyettes és a parancsnok technikai helyettes:
- jelentse javaslatait az ellátó zászlóalj hadtápbiztositására.
b) Az ellátó zászlóalj PK H javaslatai a szállítási feladatok végrehaitására
Jelentem, az. szállítási feladatai:
a) Az elöljáró biztosít ..... tonna szilárd, ..... tonna folyékony anyagot
az ellátási feladatok végrehajtásához, amelyből (saját eszközeivel) kiszállit .....
tonna szilárd, ..... tonna folyékony anyagot.
b) Az alárendeltek részére biztosított ..... tonna szilárd, ..... tonna folyékony anyagmennyiség. Ebből a hadsereg eszközeivel irányszállítmányként ....
tonna szilárd anyag kerül kiszállításra.
c) A ho. csapatai vételeznek a hadosztály raktárban . . . . . tonna szilárd,
..... tonna folyékony anyagot.
d) Az ellátó zászlóalj szállítási feladatai ..... tonna szilárd, ..... tonna
folyékony anyag.
Szállítási fordulók alakulása:
- közelebbi feladat időszakában 96 km;
- napvégi ellátás időszakában 30 km;
- a HDS MBR és napvégi körlet között 260 km.
Az elöljáró a szállítási feladatok végrehajtását 5 ütemben rendelte el.
Jelentem javaslatom a szállítási feladatok végrehajtására

•

Első ütem feladatai:
Az egységek megerősítésére biztosított .... , tonna lőszert CS-04.00-ig két
oszlopban javaslom végrehajtani. Az első oszlop négy lépcsőben 35 gépkoosival
és 10 pótkocsival az 1. szállító századparancsnok parancsnoksága alatt hajtsa
végre a feladatát.
A 2. oszlop három lépcsőben 20 gépkocsival és 5 pótkocsival az 1. század
második szpk. parancsnoksága alatt hajtsa végre feladatát. A feladat végrehajtása után gyülekezzenek ......... Dél 2 km a zászlóalj első lépcsőjében. A rakodási feladatok végrehajtását a gépkocsivezető és az átvevő egységek hajtsák
végre.
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Második ütem feladatai:
A hadsereg lőszeres szállító oszlopának á .....•••. TP0ról CS-01.00-kór
a .... ·s· tüzérezred tüzelő állás körletébe történő bevezetésére az .anyagátvétel és
át.adás feladatai végrehajtására javaslom a tároló századparancsnokot és a fegyverzeti raktár vezetőt kijelölni. A rakodást az átvevő egység végezze.
Harmadik ütem feladatai:
A hadsereg lőszeres oszlopának bevezetését és átvételét ........ TP-ról a
zászlóalj első lépcső körletébe cs+o5.00-tól a fegyverzeti raktár paranosnok egy
motoros forgalomszabályozó katonával hajtsa végre. A rakodási feladatokat a
rakodó század 1-2 szakasza és a gépkocsivezetők hajtsák végre.
Az alárendeltek részére CS+OB.00-ra 340 tonna anyag kiszállítását három
oszlopban javaslom végrehajtani.
a) Az, első oszlop . . . . . lőszert . . . . . gépkocsival és 1 pótkocsival az 1.
száll. szd. második szpk. parancsnoksága alatt szállítsa ki és adja át. TP ...... .
b) A második oszlop négy lépcsőben ..... tonna lőszer ..... db gépkocsival és hat pótkocsival az 1. század és 3. szpk. parancsnoksága. alatt szállítsa ki
és adja át. TP ....... .
c) A harmadik oszlop .... tonna vegyes .... db gépkocsival és .... db pótkocsival a 2. szd. első szpk. parancsnoksága alatt szállítsa ki és adja át. TP .....
Az oszlopok az anyagátadás után vonuljanak be a napvégi körletbe.
Negyedik ütem feladatai:
A hadsereg lőszeres oszlopának CS+ 12.00 ....... TP-től a napvégi körletbe
történő beve2etésre javaslom kijelölni a tároló szd. parancsnokát. A ..... tonna
lőszer átvételét személyesen irányítom. A rakodási feladatok végrehajtását a rakodó szd. állománya és a gk. vezetők hajtsák végre.
Javaslom, hogy az alárendeltek által a HOR-ban átvételre kerülő .... tonna
anyag átadását a raktárvezetők hajtsák végre. Az alárendeltek részére CS+ 12.00ra ..... tonna anyag kiszállítását három oszlopban javaslom végrehajtani.
Az első oszlop ..... tonna anyagot .... gk.-val és pótkocsival a 3. szd. 2.
szpk. paranccsnoksága alatt szállítson ki az ER--.akba, TP ....... K-i kijárata.
A második oszlop négy lépcsőben .... tonna anyagot .... gk.-val és
pótkocsival a 3. szd. pk. parancsnoksága alatt szállítson ki az ER-akba TP ....
templom.
A harmadik oszlop ..... tonna anyagot .... db gk.-val és .... pótkocsival
a 3. szd. 2. szpk. parancsnoksága alatt szállíton ki ...... az ER-akba .... É-i
kijárata.
Őtödik ütem feladatai:
Az MBR -tői CS+20.00-tól ..... tonna anyagot vételezzen egy oszlopban
a 3. szd. 1 szpk. parancsnoksága alatt.
A hadsereg üza. szállítóoszlopának bevezetését és a ..... tonna anyag átvételét CS+20.00-kor ....... TP-ről az üza. raktárvezető hajtsa végre.
Köverkeztetésként jelentem, hogy a szállítási feladatok volumene, a szállítási távolságok, közepes terhelést jelentenek a végrehajtás során.
Jelentem, hogy a zászlóalj a szállítási feladatok végrehajtására képes.
e) Az. ellátó zászlóalj TÖF. javaslatai. a híradás, a forgalomszabályozás,
őrzés-védelem és a rakodás végrehajtására.
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A következő csoportokat javaslom létrehozni és a zászlóalj első lépcsőjébe
beosztani:
- az ellátó zászlóalj csökkentett H-t az Ön parancsnoksága alatt; - parancsnokhelyettest; - törzsfőnök helyettest; - üza. szolgálat főnökét; - javító
igénybevételi tisztet; - tároló szd. parancsnokát; - egy diszpécsert; - egészségügyi tts.-t; - ellátó szakaszparancsnokot; - egy írnokot;
- a híradó szakaszt 1 db R-130 rádió és egy vezetékes raj kivételével;
- a forgalomszabályzó szaikaszt a 3. raj kivételével;
- vegyisugár-f.elderítő rajt;
- a rakodó századot, a kézi rakodó szakasz 3. rajának kivételével;
- a javítóműhely állományából 2 db szerelő, 1 db vontató és egy db darusmentő gk.-t;
- a zászlóalj segélyhely állományából a sebesültszállító gépkocsit;
- a 2. szd. első szakaszát;
- cs+o5.00-ig az első szállító szd. 1 szakaszát, cs+o5.00-tól a század teljes állományát.
A zászlóalj többi részét a második lépcsőjébe javaslom beosztani.

...

Az első lépcső állományából az utak és körletek felderítése, akadályok elhárítása céljából javaslom felderítő csoport létrehozását a törzsfőnök helyettes paracsnoksága alatt, a következő erőkből és eszközökből:
- vegyisugár-felderítő rajt egy gépkocsival;
- forgalomszabályzó szakaszból az útbercndcző rajt egy gépkocsival;
- őrszakaszból egy rajt egy gépkocsival;
- híradó szakaszból 1 db R-107 rádiót;
- rakodó századból egy FRAK-B-1-et.
A második léposő állományából a töpfe. csapások következményeinek felszámolására menetőosztag létrehozását javaslom, a hadműveleti tiszt parancsnoksága alatt a következő erőkből és eszközökből:
- javító szakasz állományából egy darusgépkocsi;
- a 3. szd. állományából 5 db terepjáró tehergépkocsi;
- a zászlóalj segélyhely állományából 1 db terepjáró tehergépkocsi.
A szállítások és anyagátvételek híradását, forgalomszabályzását, őrzés-vé
delmét, mkodóerő-szükségletét és technikai biztosítását CS+ 12.00-ig az első
lépcső erőiből, eszközeiből, CS+ 12.00-tól (miután a zászlóalj második lépcső
felzárkózott) az egyesült zászlóalj erőiből és eszközeiből javaslom biztosítani a
következők szerint:
az első ütemben még a várakozási körletben CS-04.00-re a csapatokhoz
ki,szállításra kerülő lőszer besorolását az első század parancsnoka és az első
század második szakaszparancsnoka hajtsa végre.

•

101101. sz. oszlopba 1 db R-130, R-107-es rádiót, egy motorkerékpáros forgalomszabályzót, parancsnokának az 1. század parancsnokát;
101102. sz. oszlopba 4 db R-107-es rádiót, 1 motorkerékpáros forgalomszabályzó katonát; parancsno~ának az 1. szd. második _ sz3:kasz1:>arancsn?~~t javaslom.
A két oszlop technikai biztosítását az első század. paranéSnoka. a. karbantartó
gépkocsijával biztosítsa. Az oszlopok besorolási pontjaként ..... keleti·kijáratát,
besorolási időként CS-05.00-át javaslom meghatározni. A feladat végrehajtása
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után, az oszlopok gyülekezzenek az 1. szd. pk. parancsoksága alatt ....... DéJ
2 km erdő területén.
A mdsodik ütemben javaslom a HDS MBR által ...... Déli kijárata találkozási pontra Cs-01.00-ra kiszállításra kerülő lőszer fogadására, átvételére
és irányszállítmánykénti továbbítására a tárolószázad parancsnokát kijelölni, a
feladat végrehajtására egy motorkerékpáros forgalomszabályzó katonát biztosítani.
A feladat végrehajtása után vonuljon be a zászlóalj első lépcső körletébe, ..... .
Dél 2 km erdő területére.
A harmadik ütemben a HDS MBR által CS+05.00-kor ........ Keleti
kijáratához kiszállított lőszer fogadását, körletbe történő bevezetését és átvételét
a fegyverraktár parancsnokával javaslom végrehajtani.
A feladat végrehajtásához egy motorkerékpáros forgalomszabályzó katonát
és az első lépcsőben levő összes rakodó erőt biztosítani. A CS+OB.QO-;kor három
oszloppal kiszállításra kerülő anyagok előkészítését a raktárak vezetői hajtsák
végre. Javaslom
- a 101103. sz. oszlop parancsnokának az 1. század első szakaszparancsnokát, a feladat végrehajtásához 1 db R-130-as rádiót, 2 motorkerékpáros forgalomszabályzó katonát, az örszakasz egy raját, technikai biztosításhoz az 1. század karbantartó raját biztosítani;
- a 101104. sz. oszlop parancsnokának az 1. század harmadik szakaszparancsnokát, a feladat végrehajtásához 2 db R-107-es rádiót, két motorkerékpáros
forgalomszahályzó katonát, technikai biztosításhoz a javító szakasz 1 db szerelő
gépkocsiját, őrzésére a kézi rakodó szakasz 1 raját biztosítani;
- a 101105. sz. oszlop parancsnokának a 2. század első szakaszparancsnokát,
a feladat végrehajtásához 2 db R-107-es rádiót, két motorkerékpáros forgalomszabályzó katonát, technikai biztosítására a javítószakasz állományából 1 db szerelő
gépkocsit, őrzésére a kézi rakodó szakasz 2. raját biztosítani. A feladat végrehajtása után az oszlopok vonuljanak be a napvégi körletbe, találkozási pont .....
Nyugati kijárata.
A negyedik ütemben javaslom, a HDS MBR. által CS+ 12.00-kor ...... .
Kelet útelágazás találkozási pontra kiszállításra kerülő lőszer fogadását, körletbe
történő bevezetését, megosztását (hadosztály raktáraknak, csapatoknak), a zászlóaljparancsnok helyettes irányításával a tárolószázad parancsnoka és a fegyverraktár vezetője hajtsa végre.
Az első század parancsnoka a gépjármüveire .rakjon át ..... tonna lőszert
a hadosztály raktárak részére. A tárolószázad parancsnoka biztosítsa ..... tonna
kiadását a hadosztály közvetlenek részére. A bevezetéshez két motorkerékpáros
forgalomszabályzó katonát, az anyagátadáshoz a rakodószázad teljes állományát
javaslom biztosítani. Javaslom, hogy a CS+ 12.00-kor három vegyes oszloppal
kiszállításra kerülő anyagok csoportosítását és a szállító oszlopokhoz történő besorolását, a 2. és 3. század parancsnoka hajtsa végre.
- a 101106. sz. oszlop parancsnokának a 3. század első szakaszparancsnokát, a feladat végrehajtásához 2 db R-107-es rádiót, két motorkerékpáros forgalomszabályzó katonát, őrzésére a gépi rakodó szakasz első raját biztosítani.
- a 101107. sz. oszlop parancsnokának a 3. század parancsnokát, a feladat
végrehajtásához 1 db R-130-as rádiót, két motorkerékpáros forgalomszabályzó katonát, őrzésére a gépi rakodószakasz 2. raját biztosítani.
- A 101108. sz. oszlop p"arancsnokának a 3. század második szakaszparancs1
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nokát, a feladat végrehajtásához 2 db R-107-es rádiót, két motorkerékpáros forgalomszabályzó katonát, őrzésére a gépi rnkodószakasz harmadik raját biztosítani.
A három oszlop technikai biztosítását a 3. század parancsnoka saját karbantartó
gépkocsijával hajtsa végre.
A feladat végrehajtása után, adják vissza az MBR szállítócszközeit, a 1.ászlóalj napvégi körletébe, találkozási pont ....... Nyugati kijárata.
Otödik ütemben javaslom a tárolószázad parancsnoka CS+12.00-tól biztosítsa a közvetlenek hadosztály raktárból történő vételezését; a feladat végrehajtásához két motorkerékpáros forgalomszabályzó katonát, 2 db R-107-es rádiót
biztosítani. Találkozási pont: ....... útelágazás. Javaslom a HDS MBR -tőI
cs+20.oo~kor történő anyagok vételezésli: a 3. század parancsnokával végrehajtani; a feladat végrehajtásához 1 db R-130-as rádiót, hat motorkerékpáros forgalomszabályzó katonát, az őrszakasz harmadik raját, technikai biztosításához a
javítószakasz állományából 1 db szerelő- és 1 db vontatógépkocsit biztosítani.
A feladat végrehajtása után vonuljon be n napvégi körletbe. Találkozási pont:
.. , ...... Nyugati kijárata.
A tábori sütöde parancsnoka a várakozási körletben miután kisütötte az egy
javadalmazás kenyeret, menetbiztosítását önállóan szervezze meg és 24.00-ra vo·
nuljon be a napvégi körletbe. Találkozási pont: ....... Nyugati kijárata.
A zászlóalj első, második lépcsők, tábori sütöde és az oszlopok részére a
menetvonalat vázlaton javaslom kiadni.
A ZPK h., a ZPK HTPH és TECHNH javaslataival egyetértek, azt jelentéseik előtt egyeztettük. Javaslom, a zászlóalj első, második lép~ő oltalmazására és védelmére a hadosztály parancsnokától megerősítést kérni egy PSZHszakasz és 10 db kézi páncéltörő fegyver erőben.

d) Az ellátó zászlóaljparancsnok elhatározása

•

1. Az ellátó zászlóalj feladata, a HDS MBR -től három ütemben kiszállított ..... tonna szilárd, ..... tonna folyékony anyag átvétele, ..... tonna szilárd anyag irányszállítmánnyal történő kiszállítása, ..... tonna egyéb anyag vételezése, továbbá a hadosztály raktárból ..... tonna szilárd és ..... tonna folyékony anyag kiszállítása, vételező alárendelteknek ..... tonna szilárd és .....
tonna folyékony anyag kiadása, ..... tonna kenyér kisütése.
2. A feladatok végrehajtásához, az ellátó zászlóaljat két lépcsőbe megosztom.
Első lépcső: az ellátó zászlóalj H csökkentett állománya, az 1. szállítószázad, a 2. üzemanyag szállítószázad első szakasza, a biztosító erők és eszközök
80°/o-a, a kiszolgáló állomány arányos részei.
Második lépcső: a zászlóalj többi állománya.
3. A zászlóalj első lépcsőt CS-02.00-ig kisorolom . . . . . . . . . Kelet 1 km
besorolási pontra, a támadás készenlétéhez elhelyezem ......... Nyugat 1,5 km
szőlő, a hadosztály közelebbi fel.adata teljesítése időszakában telepítem ....... .
Dél 2 km, a további feladat teljesítése időszakában előremozgatom és elhelyezem . . . . . . . . Észak 2 km területén. A nap végén előrevonom és a második
lépcsővel együtt telepítem ....... Észak területén.
A második lépcsőt, a további feladat teljesítéséig a várakozási körletben
hagyom, majd előrevonom és a napvégi ellátáshoz .......... körletbe telepítem.
4. A szállítási feladatokat két után- és hátraszállítási úton, valamint négy
harántútvonal igénybevételével végzem.
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1. sz. után- és hátraszállitási útvonal: térkép szerint.
2. sz. után- és hátraszállítási útvonal: térkép szerint.
Harántutak: (térkép szerint).
5. Az alárendeltek ellátását öt ütemben, kilenc szállító oszlopba besorolt
anyagok kiszállításával, a harcnap végén a vételező csapatok részére előkészített
anyagok kiadásával végzem.
- Első ütemben: a várakozási körletben hat egység részére ..... tonna lő
szert, két szállító oszlopban kiszállítom. Az oszlopot egységenként lépcsőzöm,
menetből kisorolom és önálló menet végrehajtásával az egységraktárakhoz bevonultatom. A gépjárműveket leürítés után, begyülekeztetem ........ Dél 2 km
ellátó zászlóalj első lépcsőbe. A 101101. s7..ámú szállítmány oszlopparancsnoka az
1. szállító század parancsnoka. Útvonala a 2. sz. UHU.
A 101102. sz. oszlop parancsnoka az 1. szállítószázad második szakaszparancsnoka. Útvonala: az 1. sz. UHU.
- Második ütemben: a hadsereg CS-01.00-ra ....... Déli kijárata találkozási pontról történő bevezetéssel kiszállított . . . . . tonna tüzérségi lőszert, a
tárolószázad parancsnok átveszi és irányszállítmányként továbbítja a ..... tüzérezrednek, a tüzelő állásaiba.
- Harmadik ütemben: CS+05.00-kor a mozgóbázis részlegtől a hadsereg
kiszállít ..... tonna lőszert, ........ Keleti kijárata találkozási pontról történő
bevezetéssel. Fogadását, az első lépcsőbe való bevezetését és az anyag átvételét
a fegyverzeti raktár parancsnoka hajtsa végre.
CS+OB.00-ra három oszlopban kiszállítok összesen ..... tonna szijárd, .....
tonna folyékony anyagot. Ezen belül, a 101103. szállítóoszlop a ..... gépesített
lövészezrednek, oszlopp.arancsnoka az 1. század első szakaszparancsnok. Útvonala: a 2. sz. UHU.
A 101104. sz. oszlop a ..... légvédelmi tüzérezred és a ..... páncéltörő
tüzér.asztálynak, parancsnoka az 1. század harmadik szakaszparancsnok. Menetvonal.a: a 2. sz. UHU.

-

A 101105. sz. oszlop a ..... harckocsiezrednek, parancsnoka a 2. század
első szakaszparancsnoka. Menetvonala: az 1. sz. UHU.

A kiszállítás végrehajtása után, a leürült gépkocsik bevonulnak a napvégi
körletbe.

- Negyedik ütemben: cs+ 12.00-kor a hadsereg által kiszállításra kerülő
..... tonna lőszer ......... Kelet útelágazás találkozási pontra, fogadását, körletbe való bevezetését, csapatoknak való megosztását a parancsnokhelyettes irányításával a tárolószázad parancsnok, a fegyverzeti raktárparancsnok és az 1.
szd. parancsnok hajtsa végre.

cs+

12.00-kor a ..... és ..... gépesített lövészezredhez egy oszlopban kiszállítok ..... tonna szilánrd, ..... tonna folyékony anyagot. Szállítmányszám:
101106. Oszlopparancsnoka a 3. század első szakaszparancsnok. Menetvonala: a
2. sz. UHU.
A ..... harckocsi, a ..... tüzér és a ..... légvédelmi tüzérezredeknek egy
oszlopban ..... tonna szilárd, ..... tonna folyékony anyagot kiszállítok. Szállítmányszám: 101107. Oszlopparancsnok a 3. század parancsnoka. Menetvonala:
az 1. sz. UHU.
A ..... páncéltörő osztálynak kiszállítok ..... tonna szilárd, ..... tonna

'
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•

folyékony anyagot. Szállítmányszám: 101108. Oszlopparancsnoka a 3. század
második szakaszparancsnok. Menetvonala: a 2. sz. UHU.
Találkozási pont az oszlop vezetéséhez .......... Nyugati kijárat.
A három menetoszlopba besorolt gépjárműveket CS+I6.00-ra bevonultatorn
a napvégi körletbe. Találkozási pont: ........ Nyugati kijárata.
- Ötödik ütemben cs+20.oo-ra a hadsereg mozgóbázis részlegtől vételczek
..... tonna egyéb szilárd anyagot. Szállítmányszám: 101109. Oszlopparancsnoka
a 3. századparancsnok. Menetvonala: az 1. UHU .......... -tói a hadsereg fő
gépkocsiút, zászlóalj diszpécserpont ....... D-i kijárata.
A második század eszközeire a századparancsnok irányításával átvételre kerül a hadsereg mozgóbázis részlegtől cs+20.00-ig ..... tonna hajtóanyag, .....
Kelet 1 km találkozási pontról történő bevezetéssel. A hadsereg szállítóeszközeinek visszaadása CS+21.00-ig történik. A hadosztály raktárban a vételező alárendeltek részére ki"adásra, CS+20.00-ig előkészítek ..... tonna szilárd, .....
tonna folyékony anyagot. A bevezetést ..... D találkozási pontról biztosítom.
6. A szállítmányok biztosítására egy-egy gépesített lövészrajt, 3-3 db kézi
páncéltörő fegyvert, három-három motorkerékpáros forgalomszabályzót, a technikai zárórészlegbe 1 db karbantartógépkocsit, egy-egy fö egészségügyi katonát
felszereléssel, oszloponként 1-1 db R-130 rádiós gépkocsit, lépcsőnként 1-1 db
R-107-es rádiót biztosítok.
Az 1. szállítószá:,ad feladataihoz CS+05.00-tól CS+07.00-ig és CS+12.00
órától cs+ 14.00-ig a rakodószázad teljes állományát biztosítom.
A szállítóoszlopok és a körletben levő hadtáp.alegységek légvédelmét, tömegpusztító fegyverek elleni védelmét, a saját és megerősítő erőkkel, eszközökkel biztosítom. A zászlóalj első és második lépcsőjében egy-egy mentőosztagot és
egy-egy tűzoltó részLeget hozok létre. A szállítóoszlopokat felkészítem az ellenség területvédelmi erői elleni harcra. Anyagi, technikai, egészségügyi biztosítás a
zászlóaljparancsnok helyettesek jóváhagyott terve szerint.
7. A zászlóalj első lépcsőjének vezetését a harcálláspont részeinek kikülönítésével személyesen, a második lépcsőt hátrahagyott operatív csoporttal hajtom
végre. A híradó eszközöket arányosan megosztom. A szállítóoszlopokkal ügyeletes rádió-forgalmi rendszerben folyamatos összeköttetést tartok. A hadsereg
mozgóbázis részlegtől a második ütemben kiszállított nagy tömegű anyag átvé~
telére operatív csoportot jelölök ki.

8. Az alegységek feladatai:
a) Első szállítószázad, második és harmadik szállítószakaszát, tüzérségi
lőszerrel besorolja a várakozási körletbe a megerősített egységekhez, majd begyülekeztetem a zászlóalj első lépcsőbe. Az első szá:zad első szállítószakaszát
besorolja a hadtáp első lépcsőbe. Itt átveszi a mozgóbázis részlegtől kiszállított
vegyes lőszert, ·ennek kiszállítása után begyülekezik a napvégi körletbe. Mozgókészlet szintjére feltölti szállítókapacitását és felkészül a következő harcnapi alkalmazásra.
b) Második szállítószázad az 1. üzemanyag-szállítószakaszát besorolja az
első lépcsőbe. Erőinek többi része a zászlóalj második lépcsőben marad. Az első
szakasm a harmadik, negyedik ütemben kiszállítja készleteit. A második lépcsőben maradt állomány a nap végén ellátást végez, majd a század leürült gépjárműveire átveszi a mozgóbázis részlegtől kiszállított anyagokat.
e) A harmadik szállítószázad, a zászlóalj második lépcsőből a harmadik
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ütemben ellátást végez, a nap vegen előretelepül, innen kiszállítást végez, majd
felvételezi a mozgóbázis részlegtől kiutalt anyagokat. Végrehajtja a napvégi vételezések szállítási feladatait.
d) A tárolószázad végrehajtja az anyagok átvételét, c,soportosítását, kiadáshoz való clőkés2ítést:t, a kiadást és okmányolását.
e) A rakodószázad CS+05.00-tól 07.00-ig és cs+ 12.00-től 14.00-ig végrehajtja a mozgóbázis részlegtől kiszállított löszerrakodási feladatokat. Végzi az
őrzés-védelmi feladatokat.
f) Tábori sütöde végrehajtja a napi kenyér.szükséglet kisütését, utána áttelepül a napvégi körletbe.
g) Az ellátószázad megosztva végrehajtja az első, illetve második lépc·sŐ
anyagi, technikai, egészségügyi biztosítását.
h) A zászlóalj híradó szakasza megosztva biztosítja a zászlóalj első, illetve
második lépcső vezetési feltételét ideiglenc·s híradó eszköz átadással, megteremti
az oszlopvezetés hír:adás feltételeit.
i) A zászlóalj közvetlen alegységek, végzik szakf.eladataikat.
Az alegységek szakfeladatait a ZPK-i intézkedése, az alkalmazási terv és
annak mellékletei, továbbá a parancsnokhelyettesck szakmai tervei részletesen
tartalmazzák.
A zászlóalj a készenlétet 1978. 10. 11-én 02.00-ra eléri. Helyetteseim, illetve
a zászlóalj törzsfőnök, az elkészített biztosítási okmányokat 1978. 10. 11-én 01.00ig velem hagyassák jóvá.
A napi összefoglaló jelentést, 18 órás helyzetnek megfelelően 19 órára terjesztem fel.
Tartózkodási helyem a támadóharc alatt, a hadtáp első lépcsőben. A feladatok végrehajtásának időszakában 2 óránként jelentést teszek az elöljárómnak.

e) A szállító-századparancsnok intézkedése
Az ellenség támadása, csapataink szívós ellenállása következtében ....... .
terepszal<aszon elakadt. Hadosztályunk felkészül holnap reggeli óráktól a támadó
harctevékenység folytatására. A hadosztály harca folyamatos lőszerellátása érdekében a ZPK elvtárs a század és a lőszerraktár részére a következő fdadatokat
szabta meg:
1. A várakozási körletben az ezredek részére 02.00-ig ki kell szállítanunk
..... t lőszert. A leürült gépjárművek begyülekeznek ........ Dél 2 km erdő
területére, a zászlóalj első lépcső körletébe 10.00-ig.
2. Az ellátó zászlóalj első lépcsőjébe be kell sorolni 04.00-ig ..... tonna
-

-

lőszert.

3. A következő napon a század az ellátó zászlóalj első lépcsőjében végrehajtja a hadosztály közelebbi és további feladata időszakában ..... tonna lőszer
átvételét és ..... tonna utánszálHtását.

A megszabott feladatok végrehajtására az alábbiak szerint intézkedem:
A várakozási körletekben az ezredekhez történő kiszállítás érdekében hét
szállító lépcsőt szervezek, melyeket két szállítóoszlopban meneteltetek. Végrehajtás érdekében menetvonal-vázlatokat adok.
a

Az első számú oszlop parancsnoka
következő szállító lépcsőket:
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én vagyok. Ebbe az oszlopba beosztom

;

első rajt. Parancsnoka szállítson ki ..... tonna légvédelmi
..... gépkocsival a ..... légvédelmi tüzérezrednek.
- 2. szakasz harmadik rajt. Lépcsőparancsnok a szpk. Szállítson ki .....
tonna vegyes lőszert ..... gépkocsival és . . . . db pótkocsival a ..... gl. ezrednek, az oszlopból soroljon ki ..... útelágazásnál és folytassa menetét .....
Dél 1 km-re levő ezredraktárba.
- a 2. szakasz első rajt. Parancsnoka szállítson ki ..... tonna légvédelmi
lőszert 1 gépkocsival és az 1 db pótkocsival.
Az oszlopból soroljon ki ...... Északi kijárat 500 m földút és műút kereszteződésénél, majd folytassa menetét az cgységraktárba.
- Az 1. szakasz első rajt. Parancsnok szállítson ki ..... tonna vegyes lőszert ..... gépkocsival. A menetvonalon ....... Délkeleti kijárata után 2 km-re
földút és műút kereszteződésénél az oszlopból soroljon ki, majd önállóan menetét
hajtsa végre a ..... gl. ezred raktárába.

- A 2. szakasz

lőszert

A 2. számú oszlop parancsnoka a 3. szpk. Az oszlopba beosztom:

- a 3. szakasz

első

rajt:

Parancsnoka szállítson ki ..... tonna vegyes lőszert . . . . . gépkocsival és
..... db pótkocsival a ..... gl. ezrednek.
- A 3. szakasz második rajt: parancsnoka szállítson ki ..... tonna tüzérségi lőszert . . . . . gépkocsival és . . . . . db pótkocsival a . . . . . tüzérezrednek.
Az oszlopból soroljon ki ....... Kelet 500 m útkereszteződésnél és a menetet
önállóan hajtsa végre az egységraktárba.
- A 3. szakasz harmadik rajt: parancsnoka szállítson ki . . . . . tonna lő
szert ..... gépkocsival a ..... harckocsiezrednek. Az oszlopból soroljon ki
....... .És2ak 500 méter útvillánál és menetét önállóan hajtsa végra az ezredraktárba. Az első oszlop besorol ....... Keleti kijárat 2 km földút és műút
találkozásához ma 24.00-ra.
A második oszlop besorol ...... Keleti kijárat útvilláig 24.00-ra.

Lépcsóparancsnokok:
A meghatározott egységhez való beérkezéskor Jelentkezzenek a parancsnok
hadtáphelyettesnél, jelentsék a kapott utasításokat, a gépjárművek leürítése után,
de legkésőbb 09.00-ra gyülekezzenek be ........ Dél 2 km erdő területére, a
menetvonalvázlat alapján.
Lépcsőnként egy-egy fő forgalomszabályzót biztosítok. A lépcsőparanosnokok
az oszlopba való besorolás után vegyék át az utalványokat a lőszerraktár parancsnokától.

Az 1. szakaszparancsnok:
Az ellátó zászlóalj első lépcsőjébe soroljon be szakaszából . . . . . db gépjárművet ..... tonna lőszerrel ........ Keleti kijáratánál levő besorolási portra
04.00-ra. Jelentkezzen ott az első lépcső parancsnokánál.
A századok további feladatai végrehajtására a ........ Dél 2 km találkozási ponton a begyülekezés után intézkedem.
A szállítóoszlopok, ezen belül a lépcsők őrzés-védelmét saját erővel és a
kapott megerősítéssel biztosítom. Az őr-rajt az első oszlopba osztom be.
A tömegpusztító fegyverek elleni védelmet figyeléssel, a gépjárművek védőképességének kihasználásával, a védőeszközök alkalmazásával és az óvórendszabályok foganatosításával szervezzék meg.
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Üzemanyag utántöltést a gépjárműveknél levő 0,4 ja hajtóanyagból, teljes
feltöltést a harcnap végén a körletbe telepített üzemanyag ponton hajtsák végre.
A század szolgálatvezetője az ellátó száz.adtál vételezzen fel a szállítóoszlopok
létszámának megfelelő egy napi melegíthető készételt, éthordóba meleg teát és
ossza ki a lépcsőparancsnokoknak. Biztosítsa az eü. katona bevonásával az oszlop
megfelelő mennyiségű személyi vegyimentcsítő csomaggal való eliátását, szükséges
mennyiségben osszon ki kötszert.
A főszerelő, a század javító rajával és jól képzett gépkocsivezetők bevonásával az oszlopok technikai biztosítását szervezze meg. Ehhez vételezzen a technikai anyagraktárhól javítóanyagot és tartalék akkumulátort.
Az oszlopok és a lépcsők vezetését R-107-es és R-130-as rádióval, zászlóés lámpajelekkel valósítom meg. A lépcsőparancsnokok beérkezés után jelentkezzenek be az ezred hadtápvezetési pontjain keresztül a zászlóalj harcálláspontra. Helyettesem a 2. szakasz parancsnoka.
Tartózkodási helyem az 1. oszlop élén, majd a ........ találkozási ponton.
A várakozási körletben az anyagok rendezésére és a szállítólépcsők összeállításához, az első szakasz parancsnoka biztosítson 2 db gépkocsit pótkocsival.
A szakaszparancsnokok működjenek együtt a raktárvezetökkel, a lépcsők összeállításában. Erre a lőszerraktár parancsnoka intézkedik.

...

f) A

lőszerraktár-parancsnok intézkedése
A lőszerraktár feladata a megkapott utalványok alapján ..... tonna lőszer
kiadás.a hét egységnek. A századparancsnok ...... a szállítások végrehajtására
intézkedett. Ennek megfelelően elő kell készíteni a szállítólépcsők anyagát, elő
ször a ..... gépesített lövészezred rész-ére.
Lőszerraktár vezetője! Ön olvassa az utalványról a kiutalt mennyiségeket.
(Rakt. vez. ismerteti a mennyiségeket.)
Fegyverraktár vezető! Ön emelje ki a szükséges lőszerfajtákat tartalmazó
kartonokat, adja át a szállító-szakaszparancsnoknak. (Végrehajtás következik.)
A szakaszparancsnok emelje ki az általa kijelölt gépkocsi kartonját és adja
át nekem. (Végrehajtás következik.)
lrnok! Az 1. számú lépcsőhöz írja ki a rendszámokat:

HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV

.......... .
.......... .
.......... .
.......... .
.......... .
.......... .
.......... .

(Szakaszparancsnokok átadják a kartonokat.)
Lőszerek az alábbi csoportosításban kerülnek átrakásra:
HX ....... pótkocsiról HX ....... pótkocsira.

HV ....... gépkocsiról HV ....... gépkocsira.
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Lőszerraktár vezető, a lépcsőparancsnokoknak adja át a szállítmányba besorolt lőszereket, az átadási okmányokkal együtt. Feladat végrehajtását 10. 10-én
24.00-ig jelentse. Majd a hadosztályraktár visszamaradt anyagával csatlakozzon
az 1. szd. 3. -szakasz visszamaradó állományához és vde vonuljon el.
A ·hadosztály további feladatának teljesítése időszakában, készüljenek fel
nagy mennyiségű lőszer átvételére, kiszállításhoz történő előkészítésére és kiadására.
A további feladatokról részleteiben később intézkedem.

g} A 101103. sz. oszlopparancsnok menetparancsa
1. A 101103. szállítmányszámú vegyesoszlop feladata a ..... gl. ezred feltöltése lőszer, élelem és egyéb, valamint hajtóanyaggal. A szállítási feladatot
RABA-MAN és URAL 375 típusú gépjárművekkel hajtjuk végre földúton és
kis forgalmú műúton.
2. A rakomány rögzítést a málházási utasítás előírásai szerint el1enőrizzék
le. Felhívom figyelmüket, a lőszeres ládák szabályos elhelyezésére, a ponyvák
rögzítésére, a tartálykocsik csapelzáró berendezéseinek rögzítésére és biztosítására.
3. Az oszlop egész személyi állománya részt vesz az anyagátadásban. A lépcsőparancsnokok végezzék cl a szükséges okmányolást, a gépjárművezetőket irányítsák és vegyenek részt az általuk szállított anyag átadásában. A biztosító raj
pk. szervezze meg az anyagátadó pont őrzés-védelmét.
4. A merletrend a következő:
- élen a mozgásbiztooitók 1 db PSZH-val, és 1 db FRAK-B, mint mozgásbiztosító,
- mögé besorol két fő forgalomszabályzó, parancsnoka Villányi szkv.,
- a motorok mögött mozog a rádiós gépkocsi, teljes állományával,
- a rádióskocsi mögé besorol az első lépcső 13 db lősZiert szállító gépjárműve, parancsnoka Kárász zls.,
- az első lépcső mögött mozog 200 m-re a második lépcső 4 db élelmet és
egyéb anyagot szállító gépjárműve. Parancsnoka Győrfi ftőrm.,
- a második lépcső mögött 200 m-re van a .... db üzemanyagot szállító
gépjárműből álló harmadik lépcső. Parancsnoka Déri ftörm.,
- az oszlop végére sorol be a TZR. Ez áll 1 db műhely- és 1 db vontatógépjárműből. Parancsnoka Fülöp tiz.
A menetvonal: térkép szerint.
TP ... _..... Ny-i kijáró 1 km erdö terület.
Menetsebesség: 30 km/óra.
Követési távolság: menet alatt 40 méter, megáliás esetén a gépjárművek
10-12 m távolságra zárkóznak fel.
Rövid pihenőt a menet alatt nem tartok. Oszloprendezést tartok ........ .
Keleti kijáratnál, az útkereszteződés előtt.
Az oszlopba besorolt állomány feladata:
- földi támadás esetén: a biztosító alegység parancsnoka, erői és eszközei
felhasználásával hárítsa el a támadást, illetve védje az oszlopot. Az oszlop ez
esetben a mcnetscbességét és követési távolságát növelje.
- légi figyelést a biztosító alegységből és a TZR-ből egy-egy fő hajtson
végre;
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- sugárfigyelést a biztosító alegységből 1 fő, IH-5-ös készülékkel hajtson
végre;
- az oszlop technikai biztosítását Fülöp tőrm., a szazad javító rajából 1- db
karbantartó gépkocsival, egy fő szerelővel, 1 db vontató gépjárművel hajtsa végre.
Meghibá:sodás esetén a gépjárművezető húzódjon le szorosan az út jobb oldalára, bittosítsa az oszlop elhaladását, várja be a TZR-t, annak beérkezéséig
kezdje meg a hiba elhárítását. Nem javítható meghibásodás esetén a meghatározott menetvonalon vontassák be a gépjárművet az egységraktárhoz.
Lépcsőparancsnokok jelentsék, hány vonórúddal rendelkezik az oszlop. (Jelentések meghallgatása.) Minden lépcsőparano.snok követelje meg, hogy minden
második gépjárművön legyen vonórúd.
A szennyezett terepszakasz leküzdése előtt a rövid megállás ideje alatt a
személyi állomány vegy fel az összfegyvernemi védőeszközöket. A nyílászárókat
tömítsék el, a rakomány rögzítettségét ellenőrizzék. A szennyezett terepszakasz
leküzdése után intézkedem a részleges mentesítés végrehajtására.
A szállítá,si feladat véirehajtása során üza. feltöltést nem hajtunk végre.
Az anyagáta.dó ponton az anyagátadás után a lépcsőparancsnokok bi~osítsák, hogy a személyi állomány a készétel konzervet elfogyassza.
A szállítás eü. biztosítását Kiss honv. eü. katona hajtsa végre. Biztosító alegységparancsnok Fülöp tőrm. jelentse, hogy az eü. anyagok megvannak-e.
Menet alatt az oszlop vezetését zászlójelekkel és rádióval fogom végrehajtani.
A TZR jelentse, ha meghibásodás történik.
Tartó"1<odási helyem a HH 62-22 forgalmi rendszámú híradó gépjárművön.
Helyettesem: Kárász zls. az első lépcső parancsnoka.
Oszolj után a lépcsőparancsnokok adják ki a menetparancsot, erre bi2Jtosítok 10 percet. Utána jelzésemre a lépcsőket indítsák meg.
Az ellátó zászlóalj parancsnok munkarendjét tartalmazó, közreadott okmányok - egy változ.at szerint - konkrét helyzet és feladat feldolgozásával készültek. Nem volt célunk minden parancsnoki beosztásra kidolgozott okmány teljes
terjedelmű közreadás.a. Megítélésünk szerintt az 5. pontban levő okmányok tanulmányozása gondolatok ébresztésével segítheti az ott meg nem jelölt beosztásokban levő parancsnokokat (ello. z. PK HTPH, PK TECHNH, TS PK,
fegyvernemi raktárparancsnokok stb.) a PK-i (vezetői) tevékenység és munka
rendszerezésében. Mindezeket az okmányokat a módszertani bemutatót előkészítő
seregtest operatív csoport irányításával, a végrehajtásban részt vevő magasabbegység hadtápszolgálatának ellátó zászlóalj parancsnoki állománya dolgozta ki.
(Az 1. és 2. sz. melléklet a folyóirat végén található.)
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