
Az üzemanyagraktár személyi állományának 
szakharcászati foglalkozása 

(Fordítás) 

Az üzemanyagraktár személyi állományának „Az üzemanyagraktár műkö
dése a harc folyamán" e. szakharcászati foglalkozása azon üzemanyag szolgá
latvezető irányítása alatt kerül levezetésre, akinek a raktár alárendeltségehe 
tartozik. Segítőjéül ki lehet jelölni egy-két főt, akik előkészítik a szemléltető 
eszközöket, s kiszállítják a raktár területére az oktatási anyagokat. 

A foglalkozáshoz való felkészülés során a foglalkozásvezető tanulmányozza 
a megfelelő irodalmat, tisztázza a témát, a foglalkozas célját, az oktatási kér
dések tartalmát, megismerkedik a tereppel, ahol a foglalkozást tartani fogja. 
Összeállítja a foglalkozás tervét, szemrevételezi a raktár településének körletét, 
elkészíti annak elhelyezési vázlatát. Különös figyelmet fordít a személyi állo
mány, a technika, a fegyverzet és raktári berendezési tárgyak előkészítésére. 

A foglalkozások oktató jellegének növelése és a kiképzési idő ésszerűbb 
felhasználásának érdekében előre fel kell rakni a tartályban levő üzemanyagot 
és a technikai anyagot azokra a gépkocsikra, amelyeket a foglalkozáson igénybe 
fognak venni. 

A foglalkozásvezető a személyi állomány és a technika foglalkozásra való 
felkészítésének ellenőrzésével kezdi munkáját, majd kihirdeti a témát, a kikép
zési célokat, ismerteti a hallgatóknak a helyzetet és kiadja a parancsot a raktár 
elhelyezési körletébe való elvonuláshoz. Ellenőrzi az oszlop megalakulását és 
készenlétét. majd megadja a jelet az indulásra. A menetvonalon ellenőrzi a 
mozgásrend és a menetfegyelem betartását. Az üzcmanyagraktár elhelyezési 
körletének kiválasztásakor a foglalkozásvezető fordítson különös gondot arra, 
hogy biztosított legyen a megbízható rejtés és álcázás, az üzemanyag-vételezés 
és kiadás megszervezése, a szállítóeszközök akadálytalan ki- és bemenetele. 

A foglalkozásvezető a kiképzési kérdések gyakorlati feldolgozásának mód
szerével vezeti le a foglalkozást. A legbonyolultabb kérdéseket elemenként kell 
feldolgozni. 

Előzőleg célszerű gondosan elmagyarázni az alárendelteknek az egyes ok
tatási kérdéseknek és azok elemeinek a lényegét, valamint tanulmányozásának 
rendjét. 

Az egyes elemek feldolgozása után, ha szükség van ni, a foglalkozásvezető 
bemutatja az egyes fogások gyakorlati végrehajtását és azt többször elismétel-

92 



teti a hallgatókkal. A következő" elem oktatásához csak azt követöen kezd 
hozzá, miután a hallgatók jól elsajátították az adott kérdést. 

A foglalkozás során a foglalkozásvezető szigorúan ellenőrzi a személyi állo
mány munkáját, figyelemmel kíséri szabályszerűen használják-e a technikát, 
okmányolják az üzemanyagkiad.ist. A hallgatók meghallgatásakor ellenőrzi a 
nyilvántartás vezetésének folyamatosságát, ismerik-e a raktáron levő üzemanya
gokra vonatkozó okmányok feldolgozását, a veszteségek és természetes fogya
ték leírásának rendjét, a jelentés elkészítésének helyességét. Minden esetben 
rámutat az elkövetett hibákra és megköveteli azok kiküszöbölését. 

Az áttelepülés során a foglalkozásvezető közléseket ad abból a célból, 
hogy a hallgatók gyakoroljak a feladatok végrehajtását a harchelyzet ilyen, vagy 
olyan szituációjában. 

A következőkben ismertetni kívánjuk az üzemanyagraktár személyi állo
mánya szakharcászati foglalkozása levezetésének tervét. 

Terv 

az üzemanyagraktár személyi állománya 
szakharcászati foglalkozásának levezetésére 

Téma: Az üzemanyagraktár működése harcban. 

Kikép::.ési cél: 
- gyakoroltatni a személyi állományt az üzemanyagraktár tábori viszonyok 

közötti üzemelés céljából történő telepítésében, tovább.i a tömegpusztító eszkö
zök elleni védelemmel, valamint az őrzéssel és védelemmel kapcsolatos rendsza
bályok végrehajtásában; 

- tökéletesíteni a személyi állománynak a technikai eszközök kezelésével, 
az üzemanyag kiadás és a nyilvántartás, okmányok elkészítésével kapcsolatos 
jártasságait; 

- megtanítani a személyi állományt az üzemanyag tartálygépkocsikba, üzem
anyagtöltő gépkocsikba történő gyors és veszteségnélküli kiszolgáltatására, va
lamint a raktár anyagának gépkocsin történő helyes elhelyezésére áttelepülés 
idején. 

1 dőtartama: 4 óra. 
A foglalkozás levezetésének helye: (fel kell tüntetni a foglalkozás leveze

tésének helyét és a menetvonalat.) 

Anyagi biztosítás: 
A raktár állománytábla szenntl anyaga, üzem- és kenőanyag készletekkel. 

A járművek feltöltésére, az üzemanyag és a raktár anyagának szállítására szük
séges technikai eszközök és szállítógépkocsik igénybevételére külön számítást 
kell készíteni. A személyzet fegyverzete, egyéni védőeszközei. Sugár- és vegyi
felderítő eszközök. A részleges mentesítés, fertőtlenítés, valamint az egészség
ügyi mentesítés állománytábla szerinti eszközei. 
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Oktatási 
kérdések, idő 

Előremozgás a 
település kör
letébe. A rak
tár telepítése. 
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A foglalko::,ás leve::,etésének rendje 

A foglalkozásvezető 
feladata 

1 

Ellenőrzi a személyi állomány 
és a szállítóeszközök beérke
zését a raktár települési kör
letébe. 
Ellenőrzi a foglalkozásra való 
felkészülést. Kihirdeti a fog
lalkozás témáját, célját, ismer
teti a hallgatókkal a hadtáp
harcászati helyzetet, kiadja a 

1 parancsot a foglalkozási kör-

1 

letbe való elvonulásra. 

Ellenőrzi az oszlop megalakí
tásának rendjét, annak a me
nethez való készenlétét, kiad
ja a parancsot az elvonulás
hoz. 

1 Figyelemmel kíséri a menet
rend és menetfegyelem betar
tását. 
A raktár települési körletébe 
való megérkezést követően is
merteti az első oktatási kér
dést és elmagyarázza elemen
kénti feldolgozásának rendjét 
(hely kiválasztás, az átvevő
kiadó hely előkészítése, a tech
nikai eszközök és a szállító
gépkocsik elhelyezése, a szi
vattyú és tároló eszközök te
lepítése és körülkötése), ismer
teti a jeleket. 

A raktár települési helyének 
kiválasztásakor vigyáz arra, 
hogy biztosított legyen a meg
bízható rejtés és álcázás, a jó 
megközelítés, az üzemanyag 
széles fronton való átvétele és 
kiadása. 

Megszervezi a raktár tömeg
pusztító eszközök elleni védel
mét, valamint őrzését és vé
delmét. 
Figyel arra, hogy a területe
ket helyesen készítsék elő és 
az elasztikus tartályokat az 
előírásoknak megfelelően he
lyezzék el, gyakoroltatja a 
hallgatókkal a technikai esz
közök telepítése normatívái
nak végrehajtását. 

A hallgatók 
feladata 

A személyi állomány beérke
zik az üzemanyagraktár elhe
lyezési körletébe fegyverrel és 
az egyéni védőeszközökkel. 

A megerősítő gépkocsiszállító 
alegység- és a raktárparancs
nok megszabja alárendeltjei
nek feladatait a szállítógépko
csik menethez történő előké
szítésével kapcsolatosan. A 
személyi állomány ellenőrzi a 
gépkocsikat, az anyagok mál
házását és rögzítését, kiküszö
böli az észlelt hiányosságokat. 

Menetet hajt végre a kijelölt 
körletbe. Végrehajtja a menet 
idejére előírt követelményeket. 

A raktárparancsnok a hallga
tókkal kiválasztja a területet, 
elkészíti a raktár elhelyezési 
és települési körletét, elkészíti 
a kijelölést és a raktár min
den elemét jellel látja el a te
repen. 
A hallgatók előkészítik a te
rületet a szivattyúeszközök, az 
MR-4 tartályok, a túzol tóőrsök 
telepítéséhez, körülkerítik a 
szivattyú eszközök és a tartá
lyok elhelyezésének körleteit. 

Meghatározott normán belül 
telepítik a technikai eszközö
ket. 



Oktatási 
kérdések, idő 

Az üzemanyag 
gépkocsiba va
ló kiadása. 

A foglalkozásvezető 
feladata 

A hallgatók 
feladata 

Megszervezi a raktár tömeg-1 A személyi állomány rejti és 
pusztító eszközök elleni vé- álcázza a járműveket és a 
delmét, valamint őrzését és technikai eszközöket. A gép
védelmét. kocsiszállító alegységparancs
Elkezdi az oktatási kérdés kö- nok megszervezi a körlet őr
vetkező elemeinek feldolgozá- zését és védelmét, közli a 
sát. Szükség esetén és ha az riasztási jeleket, elvégzi a 

] idő megengedi, a személyi ál- harcszámvetést, ismerteti a 
l 1omány megismétli az egész raktár összes alegysége és a 

1 

kiképzési kérdés végrehajtá- vezetők közötti együttműködés 
sát. rendjét. 

1 Ismerteti a hallgatókkal a [ A vezetők az üres járművek 
j helyzetet és kihirdeti a máso- 1 várakozási körletében ellenőr-

i 

dik oktatási kérdést. Elmagya- zik a raktárba érkezett tar
, rázza a raktár szállítógépko- tálygépkocsik, töltőgépkocsik 
csijai és technológiai beren- és a hordókat (kannákat) szál
dezése előkészítésének sor- lító tehergépkocsik műszaki 
rendjét, továbbá a raktárpa- állapotát és feltöltéshez való 
rancsnok és a gépkocsiszállító készenlétét. A raktárparancs
alegységparancsnok közötti nok ellenőrzi az üzemanyag 
együttműködés megszervezé- vételezésre jogosító okmányo-
sét. kat. 
Megadja a jelt a gépkocsik- A parancsnok utasítására a 
nak az üzemanyag kiszolgál- vezetők kiállítják az üres szál
tató helyre történő kiállítá- lítóeszközöket. 
sára. 
Ellenőrzi a személyi állomány A raktárparancsnok kiadja 
munkáját, a kiadás megszer- utasítását az üres szállítóesz
vezését, a technikai eszközök közök üzemanyaggal való fel
igénybevételének helyességét. töltésére. 
Ismerteti az üzemanyag tar- A gépkezelő ellenőrzi a szi
tálygépkocsiba, vagy tároló- vattyúeszközök készenlétét. 
eszközbe való beöntésének, A laboráns és a raktárkezelő 
valamint a tárolóeszközbe ön- ellenőrzi a ciszterna és a tá
tött üzemanyag üres tároló- rolóeszköz tisztaságát. 
eszköz ellenében való átadá- A hallgatók okmányolják az 
sának rendjét. I üzemanyag kiadását és jelen-

i

, Szükség esetén leállítja a hall- 1 tenek a raktárparancsnoknak. 
gatókat, értékelést tart és I A szakasz- (század-) parancs
megismétli a fogások végre- [ nok irányítja a géplrncsik ra-
hajtását. 

1 

kodásra történő kiállását. 

1 : 

Az üzemanyag-)1 Kihirdeti a harmadik oktatási I A raktárparancsnok irányítja 
raktár lebon- kérdést, ismerteti a hallgatók- a lebontást és a rakodást. 
tása - 80 perc. ·

1 

kal a helyzetet, megszabja a I A személyi állomány leszereli 
, feladatokat a raktár lebontá- l a szivattyúeszközöket a táro
', sára és áttelepítésére. . ló eszközökről, kiüríti a töm
i Ismerteti a lebontás során kö-1 lőket és az elasztikus tartálya
i vetendő sorrendet. kat, karbahelyezi a technikai 
'Ellenőrzi, hogy betartják-e az eszközöket. Megkezdi a tech
anyag gépkocsi rakfelületére I nikai eszközöknek a gépko
való felrakásának és elhelye- csíkra való felrakását és el
zésének szabályait, továbbá a [ helyezését. 
biztonsági rendszabályokat. 1 
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Oktatási 
kérdések, idő 

A foglalkozás 
értékelése - 2 
perc. 

A foglalkozásvezető 
feladata 

1 

A hallgatók 
feladata 

1 Ellenőrzi az áttelepüléshez va- ! A személyi állomány elfoglal
ló készenlétet, kiadja a pa- 1

1 

ja helyét az oszlopon belül. 
rancsot az elindulásra. 
Az áttelepülés során közlése- ! 
ket ad a sugárszennyezésre 1 

vonatkozóan. 
Ellenőrzi a hallgatók tevé
kenységét, a sugárszennyezés
re vonatkozó kiértesítés gyor- i 
saságát, a tömegpusztító fegy- ! 
verek elleni védelem norma
tíváinak végrehajtását. 
Ellenőrzi. jól választották-e ki 
a különleges mentesítő állo
más helyét, hogyan használ
ják fel az állománytábla sze
rinti és a helyszínen található 
eszközöket sugármentesítésre : 
és a személyi állomány men- i 

tesí tésére. 1 

Ellenőrzi a következő norma
tíva végrehajtását. Szükség [ 
esetén leállítja a hallgatókat 
és megismételteti azokkal a i 
fogás végrehajtását. 1 

11 Valamennyi kérdés feldolgo- II 

z~sa után értékeli a foglalko
zast. 
Általánosságban emlékezteti a 1 

foglalkozás témájára, kiképzé- 1 

si céljaira, elemzi a hallgatók 
tevékenységét az egyes okta
tási kérdésekkel kapcsolato
san, osztályoz minden hallga-, 
tót. i 
Ismerteti a következő foglal-: 
kozás feladatát. · 

A raktárparancsnok megkap
va a sugárszennyeződésre vo
natkozó közlést, megállítja az 
oszlopot. 
A terep szennyezettségi foká
tól, a meglevő kerülő utaktól 
és az időtől függően paran
csot ad a szennyezett terep
szakasz leküzdésére. A szemé
lyi állomány fedezékbe helye
zi az anyagot, légmentesíti a 
kabinokat, felveszi az egyéni 
védőeszközöket és nagy távol
ságra és fokozott ütemben 
küzdi le a szennyezett terep
szakaszt. Ezután a raktárpa
rancsnok meghozza elhatáro
zását a technika részleges su
gármentesítésére és a szemé
lyi állomány mentesítésére. 

A foglalkozás értékelése után 
a hallgatók visszatérnek az 
egység elhelyezési körletébe, 
visszaviszik az anyagokat a 
raktárba, karbahelyezik a 
technikai eszközöket. ' 

A foglalkozás levezetési tervét az egységparancsnok hadtáphelyettcsc, vagy 
más szolgálati közeg hagyja jóvá, a foglalkozásvezető írja alá, a név, rendfo
kozat és beosztás feltüntetésével. A személyi állomány felkészültségének fokától 
függően a tervet meg lehet változtatni, vagy ki lehet egészíteni. 
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