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A gépesített lövész- (harckocsi-) ezred (továbbiakban: ezred) anyagmozgatási 
rendszere az anyagi eszközöknek az ezred ellát.isi szakaszain keresztül történő 
áramlása közben felmerült - egymással szorosan összefüggő és viszonylagos egé
szet alkotó - műveletek összessége. A belső anyagmozgatá,s felöleli az ezred és 
az alegységek hadtápszervczeteinél, továbbá maguknál az alegységeknél végre
hajtandó raktári műveleteket: a rakodást, tárolást, elosztást és a számvitelt; a 
külső anyagmozgatás pedig az anyagi eszközök után- és hátraszállítását. 

Az ezred anyagmozgatási rendszere a katonai anyagmozgatási rends2er része, 
ezért - tágabb értelemben - az anyagi eszközök csomagolását, készletezését, az 
egységrakomány képzést és az ellátó kötelékekkel való manőverezést is magában 
foglalja. 

Az ezred részére kiszállított anyagi eszközök megfelelően csomagolva (gön
gyölegezve, adjusztálva), készletezve érkeznek be az ellátó (javító) századhoz 
(az ezredsegélyhclyrc). 

Az elöljáró ellátási szakaszokról az anyagi eszközök útbai.ndíthatók: 
- további elosztást és átrakást nem igénylő készletezéssel (pl. tarack, .akna

vető, rakéta páncéltörő lőszerek, ·kishatótávolságú légvédelmi rakéták, hajtóanya
gok); 

- további elosztást és átrakásokat igénylő készletezéssel. 

A további elosztást és átrakást nem igénylő módon készletezett anyagi esz
közöket oszloprendezés, az elosztást és átrakást igénylő módon készletezett anyagi 
eszközöket rakomány rendezés után szállítjuk ki az alegységekhez. A lőszerek el
vileg „készre szerelve", mennyiségi és minőségi készletezéssel kerülnek az ezred 
fegyverzeti raktárba vagy közvetlen továbbításra. A hajtóanyag alapvetően töltő-, 
vagy tartálygép-kocsikban, hordózva, illetve kannázva; a kenőanyag pedig ki
szerelve. A technik,ai kiszolgáló- és javítóeszközök, TASZT- és típuskészletckben 
(egyedi, zászlóalj, ezred stb.), az egészségügyi anyagok egyéni-, 30 napos-, il
letve segélyhely komplettekben (rendszeresített hordládáikban), a ruházat alap
és kiegészítő komplettekben. idénykomplettekben, a főzhető élelmiszerek hagyo
mányos göngyölegekben, illetve élelmiszer komplettekben (10 adagos kavtonok
ban) stb. kerülnek átvételre. 

A megfelelően csomagolt (doboz, zsák, fólia, láda, hordó, ballon, köteg, 
bála stb.) és készletezett anyagi eszközök egyrégrakományokként is beérkezhet
nek az ezred ellátási szakaszaira. Ebben az esetben az anyagi eszközök rakatsej-
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tekben, különböző rakodólapokon, vagy szállítótartályokban (konténerekben) 
vannak elhelyezve úgy, hogy alkalmassá válnak az ellátó századnál található 
rakodógépekkel, szállító gépkocsik önrakodó eszközeivel történő fel-, le- vagy 
átrakásokra, tárolásra, szállításra. 

Az ezrednél végrehajtásra kerülő egységrakomány- és rakatsejtképzések, 
egyéb raktári műveletek céljából a következő belső anyagmozgató eszközök áll
nak rendelkezésre: 

- fa rakodólapok, amelyek a rendszeresített támasztókarok és keretek segít
ségével - 90 és 120 cm-es változatok :szerint - magasíthatók és halmozhatók; 
műanyag rakodólapok sapkákkal letakarhatók; 

- dróthálós, oldalfalas rakodólapok; 
- pántolható eszközkészlet, rakodólapokra málházott egységrakomány fém-

pánttal való rögzítésére; 
- rakodószőnyegek, amelyeken 5 hordóból vagy 5 zsákból, avagy 5-8 ládá

ból álló egységrnkományokat lehet képezni; 
- különleges tárolókeretek, amelyek gépjármű fődarabokból képzett egység

rakományok céljaira kerülnek alkalmazásra és halmozhatók; 
- rakodólemezek, amelyeken fémeszközökből lehet egységrakományokat ké

pezni; 
- fém szállító ládák, illetve különböző raktári állványokhoz méretezett tá

rolóládák; 
- különböző - fémből készült - kerekes minikonténerek, amelyekben 0,6-

0,8-1,0 köbméter (0,6-1,0 tonna) egységrakomány képezhető; 
- termoszkonténerek, amelyekben romlandó élelmiszerekből lehet egységra

kományt képezni ; 
- 0,3 köbméteres, hajlékony falú, ruhaszállító konténerek ruházati anyagok

ból 300 kg-ig terjedő egységrakományok képzésére, amelyek halmozhatók. 
Üzemanyagokból az egységrakományok képzése a hagyományos edényzetben 

(200 és 50 literes acélhordók, 20 1,iteres üzemanyagkannák:, fém és műanyag 
olajkannák, zsíros hordók és dobozok, ballonok stb.), illetve hajlékony falú tar
tályokban történik. 

Az ezred ellátási szakaszain folyó raktári műveleteket alapvetően az hatá
rozza meg, hogy a raktárakban (tároló szakasznál) levő anyagi eszközök szállító, 
töltő (tartály) -gépkocsikon (-gépkocsikban) - lehetőleg egységrakományokként
vannak elhelyezve és csak rendkívüli helyzetekben kerülnek földre (fedezékbe, 
hajlékony falú tartályokba stb.). 

Ennek megfelelően az ezred ellátási szakaszain a rakodás ( málházás) alap
vető módja a gépkocsiról-gépkocsira, vagy harcjárműre (esetenként légi szállító
eszközről-gépkocsira) való átrakás (ha a rakomány csupán oszloprendezéssel 
nem továbbítható). A gépkocsiról-gépkocsira történő átrakás végrehajtható a gép
kocsik oldallal (egy oldalról vagy egyszerre két oldalról), illetve véggel történő 
összeállításával. 

Egy oldalról: Két oldalról: Véggel össze: 
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A le- és felrakás rendszerint csak azoknak az anyagi eszközöknek az esetei
ben valósul meg, amelyeknek a felhasználáshoz való előkészítését nem lehet a 
gépkocsin elvégezni. (Pl. lőszerek etalon - vagy műszeres - bevizsgálása, táro
zása, hevederezése, tüzeléshez való előkészítése, melegétel főzése, rakománycso
portok kialakítása stb.). 

Az ezred ellátási ,szakasrain a rakodás kézi- és gépierővel történik. A rako
dáshoz - az egységrakomány képző eszközökön kívül - rendelkezésre állnak: 

- a mechanikus kézi rakodóállványok (emelőgépek), amelyek egy tonnáig 
terjedő rakományokat emelnek; 

- a speciális emelő kocsik; 
- a forgó tehergépkocsik daruk és tehergépkocsi hátsó emelőfalak; 
- csigasorok, kézi működtetésű futómacskák (konvcrorok) ; 
- fém talicskák, zsák (molnár) targoncák, láda targoncák, hordó szállító 

targoncák; 
- a hidralikus emelővillás kézitargoncák (béka); 
- forgó rakodógép (FRAK) ; 
- terepjáró emelővillás rakodógép. 

Az előzőekben felsorolt eszközökön kívül alkalmazásra kerülnek még a hé
vér, a csörlő, az ék, az emelő, a csúzda, a hordókorcsolya, a görgős pálya és a 
szállítószalag (transzportőr). Az ezred ellátási szakaszain a „rakodási tonna ér
ték" csökkentésének alapvető módja az egységrakományok átrakás nélküli (osz
lopmegosztásos vagy -rendezéses) továbbszállítása. E mód kiegészítő változata 
a megrakott gépkocsiknak üres gépkocsikkal történő kicserélése. 

Ésszerű munkaszervezéssel és a célhoz alkalmazkodó málházással elérhető 
az ellátó századhoz beérkező ellátmányi anyagoknak olyan rakománycsoportokra 
bontott átrakása (lerakása), amely megfelel az alegységek - ellátási tervekben 
szereplő - szükségleteinek. Ebből a célból minden ellátási ciklusra kidolgozásra 
kerülhet az „időarányos rakodási grafikon", amely egyezteti az anyagi eszközök 
átvételével kapcsolatos rakodási műveleteket az elosztásból, rakománycsoportok 
kialakításából származ:S belső anyagmozgatásokkal, segít kiiktatni a felesleges fo
gásokat és me~mutatja az ellátó század konkrét szétbontakozási formájának 
legcélszerűbb változatát. 

A felesleges rak.adások kiküszöbölésének módszerei kombináltan kerülnek 
alkalmazásra az anyagátadóhelyek ( pontok) működtetésével. 

Az ezred ellátási szakaszain anyagátadóhely (pont) akkor hozható létre, ha: 
- óvni akarjuk a települt (szétbontakozott) ellátó köteléket attól, hogy a 

forgalom következtében az ellenség könnyen felderítse és csapást mérjen rá; 
- az alárendelt ellátási feladata (terve) lehetővé teszi a rakománycsoportos 

anyagátvételt, vagy az átrakás nélküli továbbítás,t; 
- az ellátó század (szakasz) települési helyén a gépkocsi oszlop (-ok) egy

idejű szétbontakozásának feltételeit nem lehet megteremteni. 
Az ezred különböző alegységei részére szervezett anyagátadóhelyek - a hely

zettől függően - kijelölhetők az ellátó század első lépcsőjének elhelyezési kör
letében, valamely alegység harcrendjében, illetve az alegységek harcrendjei mö
gött, továbbá összpontosítási, gyülekezési, várakozási vagy nyugvási körletben 
- több alegység csatlakozásánál. Szervezhetők lőszer-, üzemanyag, vagy vegyes 
anyagátadóhelyen. 
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Az anyagátadóhelyeken a munka ésszerű megszervezésének és a rakodóesz
közök célszerű- megválasztásának eredményeként gyors-· ütemben megvalósulhat 
az anyagi eszközök: 

- átrakás nélküli továbbítása az elöljáró gépkocsi oszlopának megosztá-
sával; 

- felvételezésére induló alegység szállítójárművek gépkocsi oszlopba való 
sorolása; 

- gépkocsiról-gépkocsira vagy harcjárműbe való átrakása; 
- átadása a két módszer kombinált alkalmazásával. 

Az anyagátadóhelyen esetenként (pl. védelemben, különböző körletekben, 
folyón való erőszakos átkelésnél az innenső parton vagy hídfő állásban, alacsony 
ütemű támadás esetén stb.) - az elöljáró szállítóes2közcinek gyors leürítése cél
jából - az anyagi eszközök ideiglenesen földre (fedezékbe, építményekbe) is rak
hatók. Ez esetben gondoskodni kell a földre rakott készletek őrzéséről és gyors 
átadásáról. 

Az ellátó század első lépcsőjébe kikülönített lőszer átadását, illetve azon 
alegységek lőszer·készleteinek kiegészítését, amelyeknél annak 50, vagy több szá
zaléka elfogyott, lőszer átadó ponton végezhetik cl. Esetenként a zászlóalj el
látó szakaszok üzemanyag utánfutóinak feltöltése, illetve az alegységek összegyűj
tött üres üzemanyag edényzetének töltött edényekkel való kicserélése, üzemanyag 
átadóhelyen történik. Ugyanitt végrehajtható az ezred -és hadosztály töltőgép
kocsijainak üzemanyag töltő pontokra való szétosztása is. Huzamosabb menet 
vagy harctevékenység után, rendszerint a technikai kiszolgálás részeként, az al- • 
egységek üzemanyaggal való feltöltése üzemanyag töltőpontokon történik. Ha
sonlóképpen üzemanyag töltőpont hozható létre a harcállásponton, továbbá a ja-
vító és ellátó századoknál. 

Amennyiben egy közös vezetőszerv irányítása alatt, egyidejűleg és egységes w 
rendszerben lőszer, üezmanyag és más anyagi eszközkészletek átadása is folyik, 

·vegyes anyagátadó helyről beszélünk. (1. sz. melléklet). 
Mivel az ezred csapatrkészletei az ezred 2-3 napi szükségleteit fedezhetik, 

ezért az ezred ellátási szakaszain tranzit ( átmenő) jellegű tárolás folyik, amely
nek alapvető módja az alegységek anyagi eszközszükségleteinek megfelelően cso
portosított és készletezett egységrakományok szállítógépkocsikon való elhelyezése. 
A tárolás tranzit jellege miatt a tárolási műveletek közül csupán ellenőrző be
vizsgálásokra -és az okmányolásra kerül sor, az anyagi es2közök karbantartása és 
frissítése harci körülmények között nem jellemző. 

Annak következtében, hogy az anyagi eszközök tárolása az alegységek szük
ségleteinek megfelelő rakománycsoportokban történik, az ellátó század és az el
látó szakaszok szállítógépkocsijain többfajta anyag is tárolható együtt. Ez es-et
ben biztosítani kell: 

- bármely anyagfajtához a könnyű hozzáférhetőséget; 
- az anyag minőségének ellenőrzését, nyilvántartásuk, átadás-átvételük vég- -~ ~ 

rehajtását; • 
- azt, hogy az egységrakományokat (rakodólapokat, konténereket, egyéb ra

kományképző eszközöket) a rakodóerők és eszközök oldalról és hátulról egyaránt 
meg tudják közelíteni; 

- a veszélyes anyagok tárolására vonatkozó rendszabályok betartását. 
A rakodólapok jármííveken való elhelyezését a 2. sz. melléklet szemlélteti. 
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A lőszerek tárolásánál .a gépkocsin több sorozatú és fajtájú lőszer együtt 
tarolása megengedett (a piropatronok és robbanóanyag kivételével). A tüzér-, 
aknavető-, páncéltörő- és harckocsi lőszereket, a rakfelület maximális kihaszná
lása céljából, nemcsak keresztirányban, hanem hosszirányban is lehet tárolni. 
Azonban tilos a ládákat felállítva, oldalra, illetve tetőrésszel lefelé fordítva, 
továbbá oly módon, hogy a felső sorban levő ládák magasságuk felénél nagyobb 
mértékben túl érjenek az oldalfalakon, gépkocsikra helyezni. 

A lőszeres ládák gépkocsin történő elhelyezését a 3. sz. melléklet szemlélteti. 
Az ezred ellátási szakaszaira előírt üzemanyag csap.atkészletekböl - a ke

rekes gépjárművek után - 0,2 javadalmazás 20 literes kannákban, a többi töltő
(tartály-) gépkocsikban, illetve 200, vagy 50 literes acélhordókban tárol. 

A lőszer és üzemanyag tárolás döntő alapelve a tűzbiztonság. Élelmiszereket 
óvni kell a mérgező és átható szagú anyagoktól. 

Az anyagi eszközök tárolási műveleteiért a megfelelő raktárvezetők (keze
lők) a felelősek. 

Az ezred ellátási szakaszain az elosztás alapja: a parancsnok elhatározása 
az alegységek anyagi eszközszükségleteire. Az anyagi eszközök elosztására az 
illetékes szolgálatiág-főnökök (vezetők) - jóváhagyott ellátási terveinek meg
felelően - elosztókon, utalványokon rögzítve, az ellátó századparancsnokság út
ján intézkednek a szakmai alárendeltségükbe tartozó raktárvezetők (kezelők) 
felé, akik teljes felelősséggel tartoznak annak végrehajtásáért. 

Az elosztás a következő célokból történhet: 
- az ellátó századnál a továbbszállítások vagy az anyagi eszközök közvetlen 

fogyasztásra (feldolgozásra) való részleges előkészítése; 
- ellátó szakasznál alapvetően a fogyasztásra való részleges vagy teljes elő

készítés. 
Az anyagi eszközök közül azokat kell fogyasztásra (feldolgozásra) való 

részleges vagy teljes előkészítés céljából elosztani, amelyek az ellátó századtól 
vagy -szakasztól közvetlenül a haditechnikai eszközökhöz, illetve a személyi állo
mányhoz kerülnek. Az elosztásnak ez a formája az egységrakományok és a hal
mozott készletek megbontásával - pontos állományra kimérve, leszámolva, vagy 
adagolva - úgy történik, hogy a felhasználók által a legrövidebb idő alatt fclvé
telczhető, betölthető, betárolható, tüzelésre előkészíthető, főzhető, (melegíthető), 
elfogyasztható stb. legyen. 

Az anyagi eszközöknek a továbbszállitások céljából való elosztása azok ra
kománycsoportokba való rendezésével történik. 

A rakománycsoportok feleljenek meg az ezred harc- (menet-) rendje (erö
closztása) alapján kialakított ellátási struktúrának, illetve - ezen belül - az 
egyes ellátási csoportokba sorolt alegységek (részlegek) részére megszabott anyagi 
eszközszükségleteknek (ha pl. egy gépesített lövészzászlóaljat a harckocsi-zászló
aljból és az ezred tüzérségből megerősítenek, ezek anyagi cszközszükségletci - az 
adott ellátási periódusban - közös rakománycsoportba kerülhetnek), továbbá a 
gördülékeny anyagmozgatás (-kezelés) követelményeinek. 

A rakománycsoport kialakítható: 
- az elöljárótól beérkező gépkocsi-oszlop megosztásával, vagy átrendczé-

sével; 
- a készletezett egységrakományok átrakásával; 
- a készletezett vagy egyneműen csomagolt anyagi eszközök megbontása, 
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szétmérése, leszámolása, azonos gyártási idő és a sorozat szerinti halmozása 
után szállítójárműveken (vagy „földön") történő olyan elhelyezésével, mely az 
átadás-átvétel során biztosítja a gyors mennyiségi és minőségi ellenőrzést. 

Az ellátó századnál az anyagi eszközök továbbszállítása céljából történő 
elosztása (rakománycsoportok kialakítása) során az egyes ellátási csoportok ösz
szes anyagi szükségletei rendszerint közös rakománycsoportba kerülnek. Töre
kedni kell arra, hogy az egyes szállítóeszközökre lehetőleg azonos anyagi eszköz
fajták kerüljenek. A raksúly és a rakfelület maximális kihasználása miatt azon
ban ennek a követelménynek nem minden esetben lehet eleget tenni. Ilyen ese
tekben a rakományok felmálházásánál a különböző anyagi eszközök veszélyes
sége, illetve az egymásra gyakorolt károsító hatásuk megelőzése a mérvadó. 

A rakománycsoportoknak az egyes gépkocsikra történő málházását, a szál
lítógépkocsi-oszlop rendezését, illetve az alegységek gépkocsikra rakott anyagi 
eszközökkel (töltőgépkocsikkal) való megerősítését, vagy ugyanezeknek a hadtáp 
első lépcsőjébe való kikülönítését elsősorban az anyagátadás várható rendje ha
tározza meg. 

Alapvető változatok: 
a) Olyan rakománycsoport, amely a mcgeros1tctt (esetleg önálló feladattal 

megbízott) gépesített lövész- (harckocsi-) zászlóalj összes szervezetszerű és meg
erősítő alegységének (állományának) ellátmányát magában foglalja és a rako
mány újbóli csoportosítása (elosztása) a zászlóalj ellátó szakasznál történik. Ezt 
a változatot összpontosítási, várakozási, gyülekezési vagy egyéb körletekben, il
letve harcban akkor célszerű alkalmazni, ha a mcgerősítök átalárendelése az 
adott ellátási időszakban nincs tervezve (pl. előrevetett osztagként, deszantként 
alkalmazott alegységeknél, üldözésben stb.). A változat alkalmazása feltételezi 
a zászlóalj ellátó szakasz megerősítését szállítójárművckkel. 

b) Olyan rakománycsoport, amely csupán a gépesített lövész- (harckocsi-) 
zászlóalj szervezetszerű állományának ellátmányát tartalmazza. Ez a megoldás 
alapvető változatnak tekinthető és kétféleképpen alkalmazható: 

- úgy, hogy a zászlóalj részére szóló egész rakományt az ellátó szakasznál 
osztják el valamennyi szervezetszerű alegység részére (pl. a harckocsi-zászlóalj 
részére szóló rakománycsoport összeállítása rendszerint így történik) ; továbbá 

- úgy, hogy az ellátó szakasz részére szóló rakománycsoport csak azokat az 
anyagféleségeket tartalmazza, amelyekből az ellátó szakasz mozgó anyagi esz
kc:izkészletekkel rendelkezik, a többi anyagféleség ezred-rakományként kerül to
vábbításra. 

Például gépesített lövészzászlóalj esetében lövészlőszerekből, kishatótávolságú 
légvédelmi rakétákból és élelmezési anyagokból zászlóalj méretű rakományok to
vábbi elosztás céljából az ellátó szakaszhoz; rakéta páncéltörő és aknavető lősze
rckből pedig az alegység rakományokat az ezred fegyverzeti raktárban alakítják 
meg és az ellátó század szállítójárművci közvetlenül az ellátandó alegységekhez 
t'Jvábbítják. Az ezred vezetőszervek és -közvetlen alegységek élelmezési, ruházati 
- esetenként pedig a szakanyagi és lövészlőszer - ellátmányát magában foglaló 
rakományt az ellátó század ellátó szakasza a vezetőszervek és közvetlenek teljes 
állományára kapja, amelyekből további rakományokat képez; a tarack, aknavető, 
páncéltörő, rakéta páncéltörő lőszerckből és kishatótávolságú légvédelmi rakéták
ból, továbbá az alapvető szakanyagokból képzett alcgységrakományokat pedig 
az ellátó század szállító alegységei - találkozási pontok közbeiktatásával - köz-
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vetlenül az illetékes harcrendi elemekhez szállítják, ahol lőszeres gépkocsikra, 
tüzérvontatókra átrakják, harcigépckbe, különleges gépjárművekbe betárolják. 
Ennél a változatnál az üzemanyag rendszerint czredrakományként úgy kerül köz
vetlenül a századokhoz, ütegekhez, önálló szakaszokhoz, hogy az elosztásba, fel
töltésbc, cdénycserés átadásba az ellátó szakaszok üzemanyag ellátó erőit és esz
közeit is bevonják. 

e) Olyan rakománycsoport, amely egy vagy több anyagféleségböl egyszerre 
több alegység ellátmányát is magában foglalja. Alkalmazható a szállítások ész
szerű kapcsolása, továbbá a szállítókapacitás kihasználása céljából. Az ilyen ra
kománycsoportok kialakíthatók: 

- úgy, hogy az egyes rakományokat több alegység részére kijelölt anyag
átadóhelyen rakják át; továbbá 

- úgy, hogy az ellátó század szállító alegységei az egyes rakományokat, a 
fogadó alegységek részére, rendre, egymás után a helyszínen adják át. 

A rakománycsoportok képzésének változatait a 4. sz. melléklet illusztrálja. 
Az ezred utánszállítási tagozataiban ellátási és kiürítési szállítások kerülnek 

végrehajtásra. Az ellátási szállítások (külső nnyagmozgatás) keretén belül az al
egységek anyagi eszközszükségletei jutnak cl a megfelelő ellátási szakasztól (for
rástól) a rendeltetési helyeikre; a kiürítési szállítások esetében pedig sérülteket, 
javításra váró haditechnikai és felesleges anyagi eszközöket továbbítunk az ezred 
segélyhelyre, az ezred sérült technikai gyűjtőhelyre, illetve a megfelelő raktá
rakba. 

Az ellátási és kiürítési szállításoknak a szállítóeszközök központosított fel
használásával történő megszervezéséért az ezredparancsnok hadtáphelyettese köz
vetlenül felelős. Végrehajtják az ellátó század szállító alegységei az elöljárótól 
érkező, illetve az alegységektől bevont szállítójárművekkel együttműködésben. 
Szükség esetén - főleg az ellenséggel harcérintkezésben levő alegységekhcz tör
ténő ellátási szállítások céljából - az ezredparancsnok engedélyt adhat a csapat
gépjárművek és harcjárművek bevonására. 

Az ellátási szállítások az ezred utánszállítási tagozatában felölelik: 

- az ellátó század által gépkocsi szállítóeszközzel együtt (átrakás nélkül), 
vagy átrakással helyben, illetve találkozási ponton átvett anyagi eszközök eljutta
tását az ellátó szakaszokhoz, harci- és biztosító alcgységekhcz a hadosztály (had
sereg) szállítóeszközeivel, illetve a saját vagy az alegységektől vételezésre bevont 
szállítóeszközökkel; 

- a kiutalt anyagi eszközök felvételezését a hadosztály ellátó zászlóaljnál 
vagy az anyagátadóhelyen a saját, valamint az alcgységektöl bevont üres szállító
járművekkel. 

Az anyagi eszközöknek az alegységek szükségletei szerint és ellátási áganként 
történő elosztására (kiadására) az illetékes szolgálatiág-főnök (vezető) - rend
szerint az ellátó századparancsnok útján, elosztó vagy utalvány alapján - intéz
kedik a szakmai alárendeltségébe tartozó raktár felé. Ezzel egyidejűleg megadja 
a szállítótér igényét is a hadtáphelycttes (távollétében: a szervező-tervező tiszt) 
részére. A hadtáphelyettes (szervező-tervező tiszt) - az ellátó századparancsnOlk 
(helyettese vagy a szállító szakaszparancsnok) bevonásával - meghatározza az 
egyes rakománycsoportokba kerülő anyagi esiközöket, elkészíti a gépkocsi szál
lítási tervet (grafikus és táblázatos részek), az időarányos rakodási grafikont és 
a szállítási tervfeladatokat (ütemezést). 
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A szállítási tervfeladatok és az időarányos grafikonok alapján az ellátó 
szakaszparancsnok (helyettese) pontosítja a század alkalmazási tervét, szükség 
(és lehetőség) esetén megszerkeszti a „szállítóeszközök felhasználásának táblá
zatá"-t, a szállító alegységek parancsnokai, vagy a raktárvezctők közül kijelöli a 
gépkocsioszlopok parancsnokait, majd az oszlopparancsnokok és raktárvezetők 
útján intézkedik: 

- a rakománycsoportok kialakítására és ellenőrzésére; 
- a gépkocsik elosztására; 

a gépkocsi rakjegyzékek kiállítására; 
- a rakodásoknak (átfejtéscknek) a raktári-, illetve központi rakodófronto

kon való végrehajtására; 
- a gépkocsioszlopok (hadtáp lépcsőkbe rendelt erők és eszközök) meg-

alakítására; 
- a hátraszállítások végrehajtására; 
- a szállítási parancs kiadására és a szállítási feladat végrehajtására. 

Az ezred harcfeladata teljesítésének szempontjából alapvetően fontos anyagi 
eszközökből az ellátási szállítások fő formája a rakományok átrakás nélküli to
vábbítása, amelynek feltételeit - ésszerű munkaszervezéssel - az elöljáró ellátási 
szakaszokon kell megteremteni. Az ezred utánszállítási tagozataiban az átrakás 
nélküli szállítás feltételei akkor jönnek létre, ha: 

- a hadműveleti- és a hadosztály-hadtáp tagozatokból az egyes szállítmá
nyokat, az alérendeltek - szakmai helyzetjelentések alapján - pontosított és dif
ferenciált szükségletei szerint, a célhoz alkalmazkodó vegyes málházással, igény
lések bevárása nélkül indítják útba; 

- az egységrakományokat a gépesített lövész-, harckocsi- és tüzéralegységek 
közepes harcnapi, egy vagy többféle (összes) szükségleteit magukban foglaló, 
gyűjtő (egyszerű vagy összetett) készletekből képezve juttatják el az ezred ellátási 
szakaszára; 

- az ezred hadtáp vezetőszerveket időben értesítik a szállítmány méreteiről, 
beérkezésének várható időpontjáról, az alkalmazott anyagmozgató eszközökről 
és a kijelölt találkozási pontról. 

Az átrakás nélkül továbbítható szállítmányokat - a rakományok megbon
tása nélkül, a találkozási ponton, útelágazásoknál vagy az elöljáró század „osz
lopképzőhely" -én - újabb irányoszlopokba kell átrendezni és - az ellátó szá
zad személyi állományából kijelőlt tiszthelyettesek, tisztesek irányításával - le
hetőleg közvetlenül a harci alegységek tevékenységi körletében kijelölt találkozási 
pontokra eljuttatni. 

Ezzd egyidejűleg az alegységek és az ellátó század összes szállítójárműveit 
- az újabb szállítási ciklus végrehajtása céljából, kijelölt parancsnok vezetésé
vel - az elöljáró rendelkezésére kell bocsátani. 

Amennyiben az elöljáró a szállítmányok átrakás nélküli továbbításának 
feltételeit megteremti, az ezred utánszállítási tagozatában az anyagáramlás - az 
ellátási szállítások ciklusaiban - viszonylag nagy sebességet érhet el. 

Az anyagáramlás sebessége (üteme) alatt ezrednél az anyagi eszközöknek 
az ellátó (javító) századtól (ezred segélyhelytöl) az ellátandó (fogyasztó) alegysé
geknél kijelölt anyagátvevő helyekig terjedő útvonalon, egy időegység alatt tel
jesített (tervezett) olyan helyváltoztatását értjük, amely az indítóhelyen történő 
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előkészítéstől kezdve a fogadó részére történő átadási műveletekkel bezárólag, 
valamennyi felmerülő tevékenység idejét magában foglalja. 

Az anyagáramlás sebessége a következő összefüggés felhasználásával szá
molható ki: 

Vart= km/ó 

az anyagáramlás sebessége km/órában; 
rakott futás távolsága kilométerben; 
menetidő órában; 

Ahol: V,, 
F, 
tm 

..Etá az anyagáramlás közben felmerülő összes műveletek időszükség
lete órában (pl. feladattisztázás és -megszabás, rakománycsopor
tok képzése, rakodás, oszlopképzés, bevezetés, le- vagy átrakás, 
okmányolás stb. időszükséglete). 

Példa: 

Az ellátó század az ezred harcfeladatának teljesítése után azt a feladatot 
kapta, hogy 10 kilométeres átlagtávolságra elhelyezkedő alegységeket töltsön fel 
90 tonna lőszerrel. Az utánszállítási utak állapota és a sötét napszak miatt 25 
km/ó. átlagsebességgel lehet számolni. 

Az anyagáramlás közben felmerülő műveletek: 

tá = t1 + t2 + t3 + tn óra; 

Ahal: t1 

t2 

t3 
t, 
t5 
tn 

feladattisztázás, utasítások eljuttatása: 0,25 óra; 
rakománycsoportok pontosítása: 0,25 óra; 
rakodás, gyülekezés: 1 óra; 
besorolás: 0,2 óra; 
találkozás az átvevő képviselőjével, bevezetés: 0,15 óra; 
le- vagy átrakás, okmányolás: 1 óra; 

.Xt, 2,85 óra. 

Behelyettesítve: 

V _ _l_O __ _ 
,, - 10/25 + 2,85 

10 10 = 3,1 km/óra. 
0,4 + 2,85 3,25 

Ari,akás nélküli szállítások esetében - az előzőekben tárgyalt feltételek mel
lett - az anyagáramlás múveletei közül csupán az oszloprendezés (0,25 óra) 
marad, miközben az átvevővel való találkozás és a szállítmány átadási ideje is 
lerövidülhet 0,5 órára. 

Ennek megfelelően az anyagáramlás sebessége a következők szerint alakul
hat: 

Vaá= 
10 10 = 8,7 ~ 9,0 km/óra. 

0,4 + 0,75 1,15 

Következtetések: 
- a példa megmutatja, hogy az anyagáramlás sebessége nagymértékben 

függ a különböző állásidők összegétől; 
az arcvonal-közelben, rövid távolságokra végrehajtandó szállítások esetei-
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hen, a behatárolt átlagos menetsebességek miatt, az anyagáramlás üteme alap
vetően csak az állásidőértékek csökkentésével gyorsítható meg; 

- az állásidő csökkentése valamennyi érintett vezető és végrehajtó szervezet 
összehangolt tevékenységével érhető el. 
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