
Az ellátószakasz helye, szerepe a kiképzésben 
és a békegazdálkodásban, végrehajtásának eddigi 

tapasztalatairól 

Ja k a b Lás z l ó tsz. törzsőrmester 

Az ellátószakasz helye, szerepe és jelentősége az új kiképzési rend
szerben jelentősen megnövekedett, melyet bizonyítanak a következő főbb 
tényezők: 

Az új 'kiképzési rendszerben a gépkocsizó lövészezreden belül a zászló
alj központi helyet foglal el. Ez abban jut kifejezésre, hogy a kiképzést 
az egy,;ég által kiadott intézkedés alapján zászlóalj szinten kell meg
szervezni, a harmadolás és a sorkatonák beosztással összefüggő szakki
képzésének követelményei szerint. 

A kötelékkiképzés időszakának nagyobb részét (mintegy 2/3-át) a 
gépkocsizó lövészzászlóalj laktanyán kívül hajtja végre a helyőrségi, il
letve a helyőrségen kívüli bázisokon. Ebből következik, hogy ez időszak
ban a zászlóalj és a hozzá utalt ezredközvetlen alegységek hadtápbizto
sítását az ellátószakasznak önállóan kell végeznie. 

A kiadott új hadtáp Összkövetelményi Program előírásai alapján nö
vekedett az ellátószakaszokkal szembeni kiképzési követelmény, melyek 
eredményes végrehajtása magasabb szintű politikai, katonai, szakmai is
mereteket követel meg az ellátó-szakaszparancsnoktól. Az Össikövetel
ményi Program igénye szerint nagyobb gondot kell fordítani arra, hogy 
a laktanyán kívüli ellátási feladatokat összekapcsoljuk, a harcszerű kö
rülmények között végrehajtásra kerülő ellátási módokkal, formákkal. Ezt 
űgy értelmezzük, hogy a báziskiképzés időszakában a gépkocsizó lövész
zászlóalj ellátását és az ellátószakasz kiképzését össze kell kapcsolni. 

A HKSZ űj követelményeinek eredményes teljesítése is komoly fel
adatot jelent az ellátószakaszok részére. Az űj követelmény a követke
zőkben nyilvánul meg: THKSZ elrendelése után 30-40 perc múlva el 
kell hagyni a laktanyát, a begyakorlást „A", ,,B", ,,C" körletekben hajt
juk végre. 

Az alegységeknél a technika és az anyagi készletek jelentősen meg
növekedtek, pl. egy PSZH századnál az épület kivételével, ismereteim 
szerint, mintegy 17-18 millió Ft érték van. E megnövekedett anyagi és 
technikai készletekkel való takarékos gazdálkodás feladatainak teljesí-
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tése, anyagi fegyelem, a közgazdasági tudat fejlesztése, formálása, az új 
hadtáp technikai eszközők üzemeltetése és anyagok kezelése, új követel
ményként jelentkezik. Végrehajtása nagyon nehéz, és komoly feladatot 
jelent az ellátó-szakaszparancsnok részére. Ami még a végrehajtás ne
hézségét növeli az, hogy az alegység-szolgálatvezetők kb. 80-900/o-a sor
állományú, akiknek hatékony irányítása, vezetése, eredményes kiképzé
sük rendszeres és folyamatosan végrehajtandó feladatot jelent. 

Nagy mennyiségű anyagi készletei ellenére a gépkocsizó lövészzászló
aljak a jelenlegi készleteikből önállóan nem tudják kiképzési feladataik 
hadtápbiztosítását megoldani, ugyanakkor az új kiképzési rendszer kö
vetelményei következtében anyagi szükségletei1k is változóak Ezért az 
egységhadtáp által kiegészítésként biztosított anyagokat, eszközöket fel 
kell vételezni, felhasználását megtervezni, igénybevétele után a karban
tartást, és az elszámolást végre kell hajtani. Ezek szintén külön feladatot 
jelentenek a zászlóaljhadtápnak. 

Laktanyai elhelyezés esetén az EPK HTPH intézkedése alapján az 
ellátószakasz állománya bevonásra kerül az egység szintű ellátási felada
tok végrehajtásába. 

A feladatok végrehajtására: egy PSZH-val felszerelt gépkocsizó lö-
vészzászlóalj hadtápja az alábbi békeállománnyal rendelkezik: 

- szállító raj 7 fő, ebből 1 fő tisztes rajparancsnok, 
- 6 db tehergépkocsi, 
- egyéb anyagellátó raj, 2 fő tisztessel, 
- lőszerellátó raj, 1 tiszthelyettessel, 
- élelmiszerellátó raj, 5 fővel (ebből 1 fő tisztes), 
- 3 m'ko., 
- 1 vízszállító utánfutó, 
- i db üzemanyag-utánfutó, 
- háti éthordók, 
- kenyér- és vízszállító ládák, 
- üzemanyag-technikai eszközök. 

Mivel e beosztottak részére a szabályzatok egyértelműen határozzák 
meg a feladataikat, alakulatunknál a PK }:lTPH elvtárs az ellátószakaszok 
részére „Szervi határozvány"-t adott :ki, mely tartalmazza még a ZSH 
állományának kötelmeit is. Már második éve ennek alapján dolgozunk. 
Az eddigi tapasztalatok szerint, továbbá az alegységgazdálkodás haté
konyságának emelése céljából, egységü11knél kiadásra került a zászlóalj 
és század (üteg) szintű „Szervi határozvány" is, mely tartalmazza a szer
vezetszerű és nem szervezetszerű beosztottak kötelmeit az alegységgazdál-· 
kotlás, technika és fegyver biztosítása terén. 

A zászlóalj szintű szervi határozvány meghatározza az ellátószakasz-· 
parancsnok, lőszerellátó rajparancsnok (fv -technikus) egyéb anyagellátó 
rajparancsnok, élelmiszerellátó rajparancsnok, híradószakasz-parancsnok, 
ZSH-parancsnok, zászlóaljírnok és javítóraj-parancsnok kötelmeit az 
anyagi, technikai, fegyver- és egészségügyi biztosítás terén. 

A század (üteg) szintű szervi határozvány tartalmazza a századpa
rancsnok, a szakaszparancsnok, a rajparancsnok, az alegység-szolgálatve-
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zető, irányzó, rádiós, századírnok kötelmeit az anyaggazdálkodás, tech
nika, fegyver- és egészségügyi biztosítás terén. 

A szervi határozványban a jelenleg érvényben levő gazdálkodási 
szabályok, és szabályzatok alapelvei az alegységparancsnok felelősségének 
csökkentése nélkül lettek meghatározva, ezen személyek részére a felada
tok, így segítői lehetnek az alegységparancsnoknak és tehermentesíthetik 
öt az anyaggazdálkodás, fegyver és technika szakfeladatok megoldása 
alól. 

E megnövekedett feladatoknak az e!!átószakasz-parancsnok csak ak
kor tud eleget tenni, ha: 

- 2 hetenként rendszeresen részt vesz a ZPK beszámoló és feladat
szabó vezetési értekezletén, 

- rendszeresen részt vesz az egység PK HTPH havi, valamint ki
képzési időszakot záró beszámoltató és feladatszabó értekezletén, 

- az alegység-szolgálatvezetők részére 2 hetenként tart rendszeres 
eligazítást, 

- az ellátószakasz állománya részére naponta megszabja a felada
tokat, számonkéri és ellenőrzi azok végrehajtását, 

- a zászlóaljvezetés szerves részeként kezeli az ellátószakasz-parancs
nokot és alapvetően mint alegység PK HTPH szervezi, vezeti, irányítja 
és ellenőrzi az alegység gazdálkodását, 

- beosztásának megfelelő általános katonai, és szakismeretekkel ren
delkezik, 

- irányítja, vezeti az alegység-szolgálatvezetők munkáját, 
- az anyagi fegyelem fenntartása érdekében az ellátószakasz szak-

anyagait havonta, az alegységnél kint levő hadtáp szakanyagokat 2 ha
vonta rendszeresen ellenőrzi, valamint a ZPK-i ellenőrzésben is tevé
kenyen részt vesz, 

- a beosztottak killrepzésére, kiválasztására nagy gondot fordít, 
- és nem utolsósorban egyéni rátermettsége biztosítja, az előbb fel-

sorolt főbb követelmények teljesítését, és feladatainak maradéktalan 
végrehajtását fontos politikai kérdésnek is tekinti, valamint beosztottjait 
hasonló szellem·ben neveli. 

Cikkemben a továbbiakban az ellátószakasz mindennapos tevékenysé
gének tapasztalataival kívánok foglalkozni: 

Az ellátószakasz-parancsnok tevékenysége az alábbi fő területekre 
bontható: 

1. A harckészültséggel kapcsolatos feladatok. 
2. Kiképzéssel kapcsolatos feladatok. 
3. A békegazdálkodással kapcsolatos feladatok. 
4. Az ellátószakasz-parancsnok szerepe az alegység hadtápbiztositá

sában, vezetési módszere és okmányai. 

A HKSZ területén szerzett tapasztalataim 

Alegységünknél van néhány sajátosság, amely eltér az általánosan 
alkalmazott módszerektől. Pl. a HKSZ feladatok végrehajtására nem 
személyi munkajeggyel, hanem alapvetően az egység PK HTPH HKSZ 
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tervével megegyező felépítésű HKSZ tervvel rendelkezem, annak folya
matos naprakészségéről személyesen gondoskodom. Az elrendelt anyagi 
készletekkel az alegységem rendelkezik. A HKSZ feladatok begyakorol
tatását a zászlóalj alegységeivel egyidőben hajtom végre. A terveimet a 
ZPK-val hetente, az egység PK HTPH-val havonta rendszeresen egyez
tetem. 

Az elrendelt málházási jeggyel a szállítóeszközök el vannak látva, 
a Dajparancsno'kok részére munkajegy van kidolgozva. A zászlóalj ré
szére elrendelt HKSZ készleteket el tudom szállítani 2 db tehergépkocsin 
mintegy 8,0 tonna lőszert, 1 db tehergépkocsival és üzemanyag-utánfutó
val közel 3,0 tonna üzemanyagot, 2 db gépkocsin kb. 3,5 tonna élelmiszer
anyagot és élelmiszer-felszerelést, 1 db gépkocsin 1,5-2,0 tonna törzs
bútort és egyéb anyagot szállítok, és vontatok 3 db mko.-t, 1 db vízszál
lító utánfutót, 1 db űzemanyag-utánfutót. 

A jelenlegi szervezés alapján a harcszerű körülmények között prob
lémát cikoz az utánfutók vontatása, abban az esetben, ha a 2 db lőszer
szállító tehergépkocsi nem az ellátórajjal mozog. Ilyen esetben a vissza
maradó 4 db tehergépkocsival 5 db vontatmányt nem lehet vontatni. 

Inddkoltnak tartanám teljes állományú zászlóaljnál békében is fel
tölteni a lőszerellátó raj állományát, mert már szakharcászati komplex 
foglalkozásokon, gyakorlatokon állományukkal az őrzés-védelmi és egyéb 
kiszolgálási, forgalomszabályozási feladatokat, valamint a málházási fel
adatokat végre tudnám hajtani. Ez annál is inkább indokolt, mert a har
coló PSZH alegység állományából ma már nem lehet sorállományú ka
tonát úgy kivonni, mint régen a lövészalegységek állományából. 

Az új rendszerű kiképzésben a zászlóaljgépjárművek igénybevétele 
megnövekedett, rendszeresen bevonásra kerülnek a PSZH-k zárolása 
miatt, a személyi állomány szállításába. 

Kiképzési időszakonként a visszabiztosított állomány hadtápellátását 
a zászlóaljnál a ZTÖF-el én szervezem meg és felvételezem hozzá az ez
red ruházati raktárból a szükséges ruházati anyagot. 

A kiképzés terén nyert tapasztalataim 

A PK HTPH-nál részt veszek kiképzési ütemenként értékelő és fel
adatszabó értekezleten, ahol megismerem a következő 8 hónap kiképzési 
követelményeit és az előző 8 hónap alatt végrehajtott kiképzés összege
zett értékelését. 

A havi feladatszabó és értékelő értekezleteknek ugyanez az alapvető 
célja, csak havi bontásban. Az a gyakorlat alakult ki az egységnél, hogy 
az egység PKH vagy TÖF, ,a ZPK részére kiadja a tárgyhónapot meg
előzően a havi kiképzési óra- és tárgykörelosztást, ebben benne van az 
ellátószakasz kiképzésére vonatkozó óra- és tárgykörelosztás is. 

A ZTÖF elkészíti a zászlóalj havi 'kiképzési tervét, én bedolgozdk az 
ellátószakasz kiképzési tárgyköreinek felbontásában. A kiképzési tervet az 
egységparancsnok hagyja jóvá, mely tartalmazza az ellátószakasz kikép
zését is. Ennek alapján elkészítem a 2 hetes kiképzési tervet, majd a 
tárgykörnek megfelelő foglalkozási jegyeket. A 2 hetes kiképzési tervet, 
foglalkozási jegyeket a ZPK vagy TÖF, a szakharcászati, alaki és komp
lex foglalkozási jegyeket a PK HTPH hagyja jóvá. 
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Az általános katonai kiképzést személyesen vezetem az ellátószakasz 
beoszttjai részére. Sza'kkiképzésük nálunk egység szintű összevonásokon 
kerül végrehajtásra. 

A szalkharcászati alaki foglalkozást a zászlóaljhadtáp, vagy a helyőr
ség kombinált gya'korlóterén vezetem le, önállóan. A foglalkozásokat a 
zászlóalj gyakorlatra való felkészülés időszakában, a zászlóalj harcászati 
alaki foglalkozással egyidőben vezetem le. 

A harcászati alaki, vagy komplex foglalkozásokon 1-2 tárgykört 
összevontan szoktunk levezetni, a komplex foglalkozást a századgyakor
lattal egybekötve hajtom végre. 

Az ezred PK HTPH egy harcászati alaki és zászlóalj gyakorlatra 
beállított ellátószakasz hadtápgyakorlatot vezet le az ellátószakasz részére. 
A hadtápgyakorlat, levezetési tervét az egység PK HTPH 1készíti el és a 
PK hagyja jóvá. 

A báziskiképzés időszakában az ellátási feladatokat a kiképzési fel
adatdk:kal össze szoktam kötni a harcszerű követelmények figyelembevé
telével. 

Ezek közül a legfontosabbak: 
őrzés-védelemmel kapcsolatos kötelmek gyakoroltatása, 
mko. telepítése és részleges mentesítésének végrehajtás-a, 
ételkiosztás az alegységek részére, 
alegység részére a lőszerátadás, a báziskiképzés időszakában vég-

rehajtott lövészetek esetén is, 
- a gépjárművek üzemanyagfeltöltés módjainak gyakorlása, 
- összfegyvernemi védőköpenyben való főzés gyakorlása, 
- zászlóaljhadtáp telepítése, besorolása, menetrendje, menet alatti 

hadtápbiztosítása, 
- alegységtől javításra váró anyagok leszedése, visszaadása. 
Az előírt 'kiképzési feladatok körültekintő végrehajtásával és a bázis

kiképzés időszakában az ellátási és kiképzési feladatok összekapcsolásával 
lehet csak a beosztottakat felkészíteni a hadtáp Összkövetelményi Prog
ram követelményeinek teljesítésére és biztosítani felkészültségük állandó 
szinten tartását. 

A békegazdálkodással kapcsolatos tapasztalataim 

Alapvetően két fő területről kívánom elmondani a tapasztalataimat. 
1. A laktanyai elhelyezésben, és a báziskiképzés hadtápbiztosítására 

való felkészülés területén: 

a) a laktanyai kiképzés, illetve elhelyezkedés időszakában. 
Az ellátószakasz megosztottan tevékenykedik, pl. szakácsok a kony

hán: az üzemanyag-gépkocsivezetők az üzemanyag-szolgálatnál vesznek 
részt gyakorlati kiképzésen. 

Az ellátószakasz tisztesei és katonái az ezred élelmiszer- vagy ruhá
zati raktárhoz vannak vezényelve gyakorlati 'ki•képzésre. Az élelmezési 
ellátóraj-parancsnok vagy 1 főszakács az élelmezési szolgálatvezetőnél 

gyalkorlati úton kap kiképzést az élelmezési írnoki feladatokból, hogy a 
báziskiképzés idós2iakában a nyilvántartást, és az ezzel kapcsolatos okmá
nyokat gyakorlottan vezetni tudja. 
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Laktanyai elhelyezésben én rendelkezem: 
- a szállítóraj-parancsnokkal 
- raktáros tisztessel 
- valamint a tehergépkocsi-vezetőkkel 

Alapvetően ezzel a 8 fővel hajtom végre: 

(1 fő), 
(1 fő), 
(6 fő), 

- a szennyes ruha leadását, a tiszta ruha felvételezését a zászlóalj 
teljes állománya részére, 

- a báziskiképzéshez szükséges és egyéb zászlóalj szintű anyagdk 
felvételezését, 

- az ellátószakasz anyagának, technikájának tárolását, karbantar
tását. 

b) A zászlóalj gazdálkodásában és napi életében a következők sze
rint tevékenykedek: 

- személyesen részt veszek a ZPK és PK HTPH feladatszabó és be
számoltató értekezletén, 

- az alegységgazdálkodás feladatainak végrehajtását ellenőrzöm, 
- a kiszolgálás időszakában irányítom az alegység épületeinek kar-

bantartását, kisjavítások végrehajtását, 
- ZPK kötelező ellenőrzésein részt veszek, 
- az ellátószakasz anyagát ellenőrzöm havonta, tételesen, 
- kiképzést vezetek vagy kiképzésen részt veszek, 
- az ellátósz~dnál részt vesze'k az alapkiképzés időszakában a 

hadtápkatonak kiképzésében, 
- alegység-szolgálatvezetők részére a szakfeladatokat meghatáro

zom, 2 hetenként beszámoltatom őket, és az eredményt a ZPK-nak és 
HTPH-nak jelentem beszámoltatásom alkalmával, 

- a ZPK harcászati csoportjában és a PK HTPH szakkiképzési cso-
portjában továbbképzésen vesze'k részt. 

2. A báziskiképzés hadtápbiztosítása érdekében végre kell hajtanom: 

- az étlap, étrend összeállítását a 'kiképzési követelmények alapján, 
- élelmezési anyag megrendeléseket el kell juttatnom az ellátóváll\3.-

latokhoz, ha helyőrségen kívüli bázison lesz a zászlóalj kiképzése, 
- élelmezés gyakorlati nyilvántartásának előkészítését, 
- egyéb hadtápanyagok igénylését, felvételezését, kiadását az alegy-

ség részére, 
- ellátószakasz technikájának és más hadtáptechnlkának előkészíté

sét az alkalmazásra, 
- a báziskiképzés után az anyaggal történő elszámolást és az élel

mezési elszámolás elkészítését, 
- a hadtápbeosztottak felkészítését a báziskiképzés időszaka alatt 

végrehajtandó feladatdkra, 
- ezredtől megerősítésre adott hadtáptechnika átvételét, majd át

adását, 
- az ellátószakasz kiképzésének végrehajtását a felkészülés idősza

kában, és a báziskiképzés időszakában végrehajtásra kerülő kiképzés elő
készítését. 
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E feladatra a ZPK intézkedése alapján anyagi számvetést készítek, 
és ennek alapján hajtom végre a felkészülést, a báziskiképzés időszaká
ban a hadtápbiztositási és hadtápkiképzési feladatokat. 

Az eUátószakasz szerepe az alegység hadtápbiztosításában, módszere 
és okmányai 

Az ellátószakasz a csapathadtáp szerves része, annak végrehajtó ta
gozata. Az új kiképzési rendszerben az új szervezetre való áttérés után, 
valamint a HKSZ követelmények alapján a zászlóalj jelentősége, sze
repe megnövekedett. Ebből következik e tagozat vezetésére, gazdálkodási 
és egyéb tevékenységére megkülönböztetett figyelmet kell fordítani. 
Ezért nagyon fontos az ellátószakasz-parancsnok és a zászlóalj vezető szer
veinek szoros együttműködése. Én, mint ellátószakasz-parancsnok részt 
veszek a ZPK feladatszabó és beszámoltató értekezletén 2 hetenként, 
ahol megismerem a zászlóalj és alegységeinek feladatát, ha szükséges 
egyes hadtápfeladatok megoldására javaslatot teszek, beszámolok a ka
pott feladatok végrehajtásáról, és az alegységgazdálkodás észlelt hiányos
ságairól. 

A lőszerellátó rajparancsnok első számú helyettesem, vele és a ZSH 
parancsnokával együttműködünk, elosztjuk egymás között a feladatokat, 
segítjük egymás munkáját a laktanyai elhelyeres esetén és a báziski
képzés vagy a kiszolgálás időszakában is. 

A szakirányítás céljából részt veszek az egység PK HTPH beszámoló 
és feladatszabó értekezletén havonta egyszer, ott is jelentek a kapott 
feladatok végrehajtásáról és feljegyzem a következő havi feladatokat, 
annak követelményeit. A lőszerellátó-rajparancsnok az egység FVF-nél, 
a zászlóaljfelcser a vezető orvos feladatszabó és beszámoltató értekezle
tén vesz részt. 

Az ellátószakasz beosztottjai részére naponta szabom meg a felada
tokat és a nálam maradt állomány tevékenységét személyesen vezetem. 

A fek1datszabó és beszámoló értekezleten rendszerint a következők
ről teszek jelentést a ZPK-nak és az egység PK HTPH-nak: 

1. A HKSZ hadtápbiztositásáról az ellátószakasz HKSZ-éről, napra
készségéről 

2. A hadtápkiképzés végrehajtásának helyzetéről, eredményéről. 

3. Az alegységgazdálkodás és az alegység fegyelmi helyzetéről, 

hiányosságairól, az alegységek kiképzési feladatainak hadtápbiztosításáróL 

4. A kötelező ellenőrzések végrehajtásának helyzetéről. 

5. Egyéb jelenteni valómról, kérelemről vagy javaslataimról. 
Az ellátószakasz tevékenységének vezetéséhez rendelkezem: 
- HKSZ-tervvel, 
- havi, személyi munkatervvel, 
- foglalkozási jegy füzettel, 
- 2 hetes kiképzési tervvel, 
- jegyzetfüzettel, 
- a szocialista verseny nyilvántartó füzettel, és 
- az alegység részére előírt egyéb nyilvántartó könyvekkel. 
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Ezeken kívül rendelkezésemre állnak szabályzatok, tankönyvek és 
kiképzési segédletek. 

Az eddigi tapasztalataim alapján úgy ítélem meg, hogy a ZPK szá
mít a munkámra és úgy kezel mint a HTPH-ját. Ez több felelősséget és 
kötelességet is jelent számomra. Ebből köve1Jkezik. hogy az alegységnél 
mint zászlóalj HTPH elfogadnak, és ennek szellemében \s dolgozom, bár 
fékezőleg hat, hogy tiszthelyettes vagyok. 

A zászlóaljhadtáp vezetésével kapcsolatban tájékoztatásul azt sze
retném még megjegyezni, hogy a zászlóalj alegységnél, és az ellátós2akasz
nál évek óta anyagi visszaélések nem voltak és az anyagi hiányok is csak 
minimálisak voltak, ezért a múlt évben a HM felügyeleti szemlén a mun
kámat összességében „jó"-ra értékelték. 

A jelenlegi 'kiképzési időszakban fő feladatnak tekintem az elért 
eredmények megtartását, és a tartalékok felhasználásával a jobb minő
ségű munka végzését. 

Befejezésül el kell mondanom, hogy ilyen bonyolult feladatok végre
hajtásához, csak alapképzettséggel, de több éves tapasztalatokkal rendel
kezem. A jobb minőségi munka végzéséhez szükségesnek és indokoltnak 
tartanám egy tanfolyamon való részvételemet, 1ahol az általános katonai 
és szakmai ismereteket magasabb színvonalon el tudnám sajátítani. Ez 
feltétlenül elősegítené feladataim könnyebb, tökéletesebb végrehajtását. 

Cikkemmel azt a célt kívánom szolgálni, hogy egy gépkocsizó lövész
zászlóalj ellátószakasz tevékenységének vezetésében, irányításában szer
zett több éves tapasztalataimat közreadjam. Ezzel segítséget nyújtsak el
sősorban az új szervezetre áttért alegységek ellátószakasz-parancsnokai
nak., valamint a hivatásos tiszthelyettesi iskoláról kikerülő és hasonló be
osztásba kerülő tiszthelyettes elvtársaimnak. 

Ezen kívül nagyon szeretném, hogy az ismertetett mindennapos ered
ményem, tevékenységem, felvetett problémáim esetleg segítségül szolgál
nak a hadtáp szolgálat valamennyi szintjén tevekenykedő elvtársaknak is 
nehéz, felelősségteljes munkájukhoz. 
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