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főhadnagy

Megjelent a Truppendienst, 1979. 3. számában

I. Altalános elvek
Bármilyen katonai erő elképzelhetetlen megfelelő hadtápbiztosítás nélkül.
A parancsnokoknak ezért minden szinten megértést kell tanúsít.a.ni a hadtápbiztosítással szemben, mert csak így lesz sikeres a katonák kiképzése és vezetése
harcban.
A jelen cikk vadászszázad szinten, védelmi harcban kíván alapismereteket
adni a hatáptevékenységről.
II. Vadászszázad hadtápalegysége, az ellátószakasz (csoport)
Az ellátószakasz feladatai :
- az eHátószakasz a törzsszázadparancsnok által kijelölt helyen berendezi
a zászlóalj ellátókörletét és védi azt riadó esetén;

- végtiehajtja a törzsszázad parancsnokának parancsát.;
- összeköttetést tart fenn a zászlóalj figyelóponttal, hogy állandóan ismerje a kialakult helyzetet;
- a t-örzsszázadparancsnok parancsára korlátozott időre rakodócsoporttal
erősítik meg az ellátórajt;
- végrehaj,tja a zászlóalj élelmezését, ellátását ruházati anyaggal és felszereléssel, kereskedelmi anyaggal és irányítja a tábori postát;
Ellátó szakasz szervezése:
- támogatja a javítószakaszt munkájában;
- az egészségügyi rajjal közösen berendezi a zászlóalj segélyhelyét;
- átveszi, tárolja és őrzi a felesleges anyagokat, fegyvereket és eszközöket és erről jelentést tesz az elöljáró hadtápvezetési pontnak;
- az elesettek és sérültek személyi nyilvántartását átadja az elöljáró hadtápvezetési pontnak;
- átveszi az elesetteket, biztosítja azok méltó temetését, vagy ezzel kapcsolatos más parancsot;
- felelős az elesettek személyi holmijaiért és azokat összecsomagolva átadja
a zászlóalj hadtápvezetési pontnak;
- ha a századot más alegység alárendeltségébe rendelik, akkor is megmarad a törzsszázad alárendeltségében.
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Ili. A század ellátása
A század ellátásáért a századparancsnok a felelős. A támpontok és tüzelő·
állások szemrevételezése után a parancsnok azonnal jelenti a zászlóaljnak a század elM.tópontj,ának és egészségügyi pontjának a helyér.
Az ellátópont olyan hely, ahová a század anyagát szállítják. E helyet rend·
szerint nem foglalják el. Az ellátópontra kiszállított anyagokat a század esz·
közeivel szállítják ki a támpontokhoz, tüzelőállásokhoz. Az ellátópontot célszerű
a nehézfegyverek (aknavető) tüzelőállásai közelében telepíteni de a peremvonal·
hoz sohasem olyan közel, hogy az ellenség közvetlen irányzású fegyverei hatni
tudjanak oda.
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A század sebesültfészkén kapják a sebesültek az elsősegélyt. A fészket olyan
helyre ,\rell telepíteni, ahova a sebesülteket a század teljes védőkörletéből lehető·
leg fedve lehessen szállítani és a sebesültek az ellenség gyalogsági fegyvereitől
védve legyenek.
A sz·ázadnál rendszerint csak gépkocsik vannak, ha azt a terep

lehetővé

teszi.

A gépjármű meghibásodását a század jelenti a zászlóalj figyelőpontjának.
Ilyenkor a javítószakasz egy javítócsoportot küld ki az 1. sz. Zászlóaljellátóponttól
a meghibásodás helyére. A meghibásodás mértékétől függően ha a gépjárművet a
javítószakasz nem képes megjavítani, akkor még háttább vontatják. Az ellátósza·
kasz javitóraj segítheti a javítószakaszt munkájában. A harctéri és a könnyű tábori

javítás a technikai bi2ltoSítás olyan fokozata, amelyet a zászlóalj eszközeivel haj·
tanok vé!!"e,
Elelmezés, ellátás ruházati anyaggal és felszereléssel, kereskedelmi anyag·
gal, valamint a tábori posta feladatainak elvégzése.
A címben jelölt feladatokat a század ellátóraja végzL A századparancsnok
jelenti a zászlóalj figyelőpontjának azt' az időpontot, amikorra kéri a kiszállítást. A
kiszálHtásra parancsot a zászlóalj hadtápti~ztje adja a törzsszázad parancsnokának,
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aki azt továbbadja a zászlóaljhadtápnál települt ellátórajnak.
_'\z elkészített élelmet és a kereskedelmi anyagokat a zászlóalj gazdasági el·
látópontjáról az ügyeletes tiszthelyettes szállítja ki. Ezek elosztása a szállítótar·
tályokban megfelel a százaclködetben történő elosztásnak. Szükség esetén ezek a
gépkocsik szállítj,álc ki a ruházati anyagot is. Erre általában akkor van szükség, ha
valamelyik katona megrongálta vagy elveszítette a ruházatát vagy felszerelését.
Tábori postát az ügyeletes tiszthelyettes viszi ki a zászlóalj hadtáptól.
Egészségügyi biztosítás

A sebesültfészket az ellátószakasz egészségügyi raja telepíti és

működteti.
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egészségügyi ellátás rendszerint szakszerű elsősegélyre és sokk elleni küzdelemre
terjed ki, a sebesültfészek közvetlen támogatására a zászlóalj gépkocsi várakozási
helyet jelöl ki. Itt a sebesülteket a zászlóalj sebesültszállító gépjármüveire rakják, ahol megkapják az első orvosi ellátást.
A sebesültek elszállítása a harcterületekről, pontosabban a sebesültszállító
gépkocsik várakozási helyéről a sebesültszállító raj által a lehető legrövidebb kell
legyen. A századnak mindent meg kell tenni annak érdekében - amíg az a harcfeladat teljesítését károsan nem érinti -, hogy a sebesültek gyorsan és folyamatosan
a sebesültfészekbe kerüljenek.

-

Összefoglalás:
A század ellátásáért a századon belül a századparancsnok felelős. A zászlóaljtól a századhoz irányuló ellátási tevékenység szállítási tevékenység. Az anyagok zömét a törzsszázad szállító szakasza szállítja ki. A szakasz a zászlóalj lőszer
és üzernanyag-ellátópontjain települ. A szállítás történhet az elöljáró hadtáp eszközeivel is. A század ellátószakasza (félszakasz) csak az élelmet, a ruházati és kereskedelmi anyagot, valamint a tábori postát szállítja ki.
A század ellátása szempontjából lényegesek a zászlóalj figyelőpontjainak tett
azon jelentések, amelyek alapján a zászlóalj hadtáptisztje az ellátási helyzetet értékeli.
Az ellátószakasz állományából rendszerint csak az egészségügyi raj tartózkodik a század körletében, ott is a sebesültfészekben.
1. Hadtápjelentés
Az eUá.tóraj parancsnoka a századparancsnok utasítása szerint nyilvántartást
vezet a századnál levő anyagokról. Ugyancsak az ellátóraj parancsnoka köteles jelentést tenni az elöljáró vezetési pont hadtáptisztjének az anyagi helyzetről az
előírt időben, valamint elöre nem látott nagyobb válto2ás esetén, pld. ha a lőszer,
fegyver, vagy eggyéb esúcöz ellenséges behatás miatt megsemmisül.
A század lőszeokészletét lövésben vagy lószerben jelenti. A különböző gyaloll,'ági kgyverekre (12,7 mm-ig) átlag értéket jelentenek. A 66 mm-es pet. rakétáknál fegyverenként, a közepes aknavetöknél aknánként kell megadni a készletet.
Az utóbbiaknál a veszteséget azonnal jelenteni kell.
A századnál a gépjárművek fótartályaiban és kannákban Jevö üzemanyagot
kell jelenteni.
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2. Lőszer- és üzemanyag-ellátás
A S2lázad ellátása lőszerrel és üzemanyaggal a zászlóalj lőszer és üzemanyagellátó pontról, a törzsszáza.d szállító szakaszának gépkocsijaival vagy más gépkocsikkal történik. A század ellátóraja ebben a feladatban általában nem vesz
részt. A szállításra kerülő anyag mennyiségére parancsot adnak. A kiszállítás a
törzsszázad parancsnokána:k parancsa alapján történik. A végrehajtás történhet
előretolt mozgó ellátópontról is.
3. Technikai biztosítás
Technikai biztosítás a vadászsá.zadnál védelemben alárendelt szerepet játszik, mivel a század gépkocsijainak zöme nincs a sm.zad védókörletében, hanem
a zászlóalj hadtáp települési körletében található.
A szakasz zöme a zászlóaljhadtáp települési körletében tartózkodik.
A kiszállítás rendszerint naponta egyszer, sötétben törtiénik, ha azt a harchely•
zet megengedi.
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