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A gépesített lövész zászlóalj ellátó szakaszáról 

Eóri Tibor őrnagy és Cs11bai György százados 

A legutóbbi esztendök tapasztalatai alapján a hadtápalegységek felkészíté
sében a fő figyelmet a zászlóaljak, osztályok hadtápjainak kiképzésére kell for
dítani. Évek óta visszatérő jelenség ugyanis, hogy az ellátás irányító és végrehajtó 
végpontjain nem ismerik eléggé a lehetőségeket, a szükségesnél kevésbé tájékozot
tak, így meglehetősen nagy bizonytalanság tapasztalható egyes funkcionális és 
dlátási kérdések megítélésében, elsősorban a gyakorlatok folyamán. Részben en
nek a következménye, hogy az elmúlt években tovább „néptelenedtek" az ellátó 
szakaszparancsnoki beosztások, s a fiatal tiszthelyettesek az úgynevezett „meg
becsültebb" beosztások felé fordultak. 

Biztató jel, hogy ma már az ellátószakaszok a zászlóaljak, osztályok napi 
ellátásában is egyre fontosabb, nélkülözhetetlenebb szerephez jutnak. Például az 
összevont zászlóaljraktárak - élén az ellátó-szakaszparancsnokokkal -, jól illesz
kednek az ellátás állandóan korszerűsödő rendszerébe. Ezért természetes, hogy az 
ellátó-szakaszparancsnokok részt vesznek a személyi állomány napi ellátásának, a 
szolgáltatások igénybevételének zászlóalj szinten összefogott irányításában. Ke
zükben összpontosulnak mindazok az erők és anyagi-technikai eszközkészletek, 
amelyek törésmentesen biztosíthatják a béke ellátásról a hadi ellátásra való át
térést. 

A korszerű fegyverrendszerek rendszerbeállításából következik, hogy az in
tegrált ellátószakaszoknak - amelyek elsősorban „harc alatti ellátásra születtek" 
- újszerű megnövekedett feladatokat kell megoldani. Következésképpen egyik 
legfontosabb felkészítési feladataink közé tartozik a hadtápbiztosítás rendszere 
leggyengébb láncszemének erősítése, az ellátószakaszok alkalmazási készségének 
fokozása, az ellátó-szakaszparancsnoki állomány szakvezetői képességének emelése. 
Az előbbiek alapján, célkitűzésünknek megfelelóen, a tanulmányunkban az alábbi 
hárem fő kérdést kívánjuk részletesen megvizsgálni: 

az első: a gl. z. ellátószakasz rendeltetése, szervezete, lehetőségei; 
a második: az ellátó sz. alkalmazása és működése a gl. z. támadó harcában; 
a harmadik: az ellátó sz. vezetésének rendje harcban. 

,,Az ellátószakasz ... az alegységek állományába szervezett hadtápalegység: 
feladata a zászlóaljak (osztályok) alegységeinek lőszerrel, üzemanyaggal .•. meleg 
élelemmel való ellátása"i 

1 Katonai Ertelemzt5 Szótár. Zrinyi Katonai Kiadó, Budapest, 1972. 75. oldal . 
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Ez a meghatározás közérthetően hangzik, mégis azt kell mondanunk, hogy 
az ellátószakaszok, a hadtápbiztosítás rendszerében betöltött helye korántsem 
ilyen egyszerű, szerepe pedig jóval bonyolultabb. Az a véleményünk, hogy az 
ellátó szakasz a zászlóaljak harca és a harccal kapcsolatos tevékenysége anyagi 
ellátására és egyéb irányú kiszolgálására hivatott, a zászlóalj állományába szer
vezett, integrált hadtápalegység, a nála levő anyagi-technikai eszköz készletekkel. 

Alapvető rendeltetése: az elrendelt mozgó- és kiegészítő készletek fenntartása, 
az elöljárótól érkező anyagok átvétele, szállítása, tárolása, felhasználásra való elő
készítése, elosztása és a zászlóalj alegységei időben és megfelelő mértékben történő 
ellátása és kiszolgálása. 

Az ellátószakaszok korszerű hadtáptechnikai eszközökkel, megfelelő anyagi 
készletekkel, nagy mozgékonysággal rendelkeznek. 

A szállítóeszközök célszerű elosztása és alkalmazása biztosítják az anyagi kész
letek szállithatóságát, gyors kiadását. Megerősítő hadtáperőkkel és -eszközökkel, 
vagy anélkül képes: találkozó harcban és támadásban menetből szétbontakozni, 
az erők és eszközök célirányos alkalmazásával a harci technikai eszközöket lőszer
rel, üzemanyaggal, harci technikai anyagokkal feltölteni; a személyi állományt 
élelemmel, egyéb járandósági cikkekkel ellátni, gyors ütemben követni a csapato
kat; menetből leküzdeni a szennyezett terep- és rombolt útszakaszokat, szervezetten 
elfoglalni a számukra kijelölt elhelyezkedési, feltöltési körleteket. 

Az ellenség állandó behatása miatt az ellátószakaszoknak állandóan készen 
kell állni a működési körlet elhagyására, diverziós csoportok és visszamaradt ellen
séges erők támadásának szívós védekezéssel történő elhárítására, az ellenség által 
mért csapások következményeinek felszámolására, az életképesség megóvására és 
bonyolult harcászati helyzetben az ellátási-feltöltési feladatok időben történő szer
vezett végrehajtására. 

Az ellátószakaszok szervezete, lehetősége mindig magán viseli azokat a fegy
vernemi sajátosságjegyeit, amelynek ellátására és kiszolgálására létrehozták. Egy
ben mindenféleképpen hasonlítanak egymáshoz, alaprendeltetésükben és integrált 
szervezeti kereteikben. A szervezet vizsgálatánál ezért célszerűnek tűnik egy alap
típusból, a gépesített lövészzászlóalj ellátószakasz szervezetének vizsgálatából ki
indulva általánosítható következtetéseket levonni. 

Hosszú évtizedek mindennapos tapasztalatai alapján alakult ki jelenlegi szer
vezetében a gépesített lövészzászlóalj ellátószakasz. Szervezeti felépítésének leg
fontosabb és legértékesebb vonása az egységében rejlik. Mindjárt hozzátehetjük, 
hogy a nála levő anyagi-technikai eszközökkel, a készletek célszerű megosztásával 
az ellátószakasz világszínvonalon is korszerű, integrált ellátó, kiszolgáló szervezet, 
amely élén az ellátó-szakaszparancsnokkal) a) lőszer-ellátórajból, b) egyéb anyag
ellátórajból, e) élelmezési ellátórajból, d) szállítórajból, szállító- és hadtáptechni
kai eszközökből, előírt mozgó anyagi készletekből áll 

Személyi állomány 3 tiszthelyettes, 18-20 tisztes és honvéd, összesen 21 fő. 
Technikai eszközei 6 db tj. tgk., 1 db 1 m3-es üzemanyag-, 1 db 1 m3-es víz
szállító utánfutó és 4 db 69 M mozgókonyha. Képes 20-25 tonna szilárd és 2 
tonna folyékony anyag elszállítására. 

Mozgó anyagi készleteit: 5-6 tonna lőszer; 2-3 tonna élelmezési anyag, kb. 
1 tonna tábori elhelyezési és egyéb anyag, 3,45 tonna üzemanyag és üzemanyag
technikai eszköz képezi, amely összesen 12-15 tonna anyag. 
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Az ellátószakasz jelenlegi szervezete és lehetőségei részleteiben a következők: 

a) lőszer-ellátóra;: parancsnokból, lőszer szerelőből és három lőszeres katoná
ból áll. (Békeállománya 1 fő, lőszerellátó-rajparancsnok.) Anyagi készleteit, amely 
0,82 tonna lövész-, 1,5~ tonna gpu., 0,94 tonna aknavető; 0,3 Otonná. RPG-7; 
1,89 tonna SZPG-9; összesen 5,50 tonna lőszer, amelyet a szállitóraj állomá
nyából 2 db 5 tonnán tj. tgk. szállít. 

Rendeltetése: a zászlóaljnál rendszeresített lőszerek ismerete, átvétele, ke
zelése, tárolása, hevederezése és rakaszolása, egységcsomagok, század lőszerrako
mányok megalakítása, harcjárművek feltöltésében való részvétel. Harcban lószer
ellátóhelyet (pontot) telepít, amely képes 2 db gépkocsin 8-9 tonna lőszer táro
lására, csoportosítására, bevizsgálására, PSZH géppuska lőszerek hevederezésére, 
rakaszolására és kiadására; 

b) az egyéb anyagellátóraj: parancsnokból, raktáros és ellátókatonából áll 
(békeállománya 2 fő raktáros és ellátó). Anyagi készleteit, amely 0,51 tonna ben
zin, 2,72 tonna gázolaj, 0,23 tonna kenőanyag és üza. technikai eszköz, összesen 
3,45 tonna üzemanyag és 0,77 tonna egyéb anyag a szállitóraj állományából 2 db 
3 tonnás tj. tgk. és 1 db 1 m3-es üzemanyag-utánfutó szállítja. 

Rendeltetése: a különböző üzemanyagok és harci technikai anyagok ismerete, 
átvétele, kezelése, tárolása, a harc- és gépjárművek hajtó· és kenőanyaggal való 
feltöltése, harci technikai anyagok, tábori felszerelések, ruházati anyagok kiadása 
és· cseréje. Harcban üze(l'anyag-ellátóhelyeket (töltőpontokat) és egyéb anyag· 
ellátóhelyet (pontot) telepít, amely képes 2-3 tonna vegyes anyag és 5,5 tonna 
üzemanyag tárolására, egy gépesített lövészszázadot 15-20, gépesített lövészzász
lóaljat megerősítő eszközökkel 30-35 perc alatt üzmanyaggal feltölteni. Az egyéb 
anyagszállító gépkocsin képes 1-2,5 tonna kiegészítő készlet, pl. 2-3 ja. kiegé
szítő élelmiszer szállítására, vételezés végrehajtására; 

c) élelmezési ellátórai: parancsnokból, négy szakácsból és négy db 69 M 
mozgókonyhából áll. (Békében állománya rajparancsnok és három szakács.) 
Anyagi készleteit, amely 3 napi, 1,83 tonna főzhető, 2 napi, 0,57 tonna kenyér, 
0,37 tonna tábori élm. felszerelési anyag, összesen 2,77 tonna élelmiszer anyag, 
és 1 m3 ivóvíz, a szállítóraj állományából 2 db 3 t tj. tgk. szállitja. 

Rendeltetése: a megerősített gépesített lövészzászlóalj személyi állományá
nak hideg és meleg élelemmel, járandósági cikkekkel, ivóvízzel időben megfelelő 
minőségben és mennyiségben történő ellátása. Harcban 20-25 perc alatt élelme· 
zési ellátóhelyet (főzőpontot) telepít, amely képes 3-4 napi élelem és kenyér, 
1 m3 ivóvíz tárloására, 3-4 óra alatt 960 adag egytál étel elkészítésére és 15-20 
perc alatt a főzőponton, vagy a század ellátópontokon történő kios<,tására; 

d) szállítóraj: parancsnokból, hat gépkocsivezetőből, 2 db 5 tonnás, 5 db 
3 tonnás tj. tgk.-ból, 1 db 1 m:l_es üzemanyag és 1 db 1 m3-es vízszállító után
futóból áll és 4 db mozgókonyhát vontat. 

Rendeltetése: az ellátórajok anyagi eszközkészleteinck szállítása, járműveken 
történő tárolása, az elöljárótól érkező szállítmányok átrakása, szállítójárművek 
kisorolása, vegyes szállítóoszlop, vagy egységcsomagok, rakományok megalakítása, 
kiszállítása az alárendeltek feltöltésében való részvétel az ellátórajokkal való 
együttműködésben. Az ellátórajok között mindig megosztva kerülnek alkalma
zásra és alaprendeltetésüknek megfelelő feladataikat az ellátórajokkal együtt, a 
rajparancsnokok irányításával végzik, a következő csoportosításban: 
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A málházási utasítás követelményei szerint az ellátószakasz mdlbázásának 
rendje (egy változat szerint) a következő: 

- az 1. sz. gépkocsin (D-566 típusú) kerül szállításra 2,3-2,5 tonna lövész
lőszer és vontatja a vízszállító utánfutót. A gk. parancsnoka az ello. szakasz pa
rancsnoka és a gépkocsi utasai a 2 fő lőszeres; 

- a 2. sz. gépkocsin (D-566 típusú) kerül szállításra 3,3-3,5 tonna aknavető
és páncéltörő-lőszer és vontatja az 1. sz. mozgókonyhát, amely menetben nem 
kerülhet üzemeltetésre. A gk. parancsnoka a lőszerellátó-rajparancsnok és vele 
utazik 1 fő szerelő, 1 fő lőszeres katona. 

A két lőszerszállító jármű a meghatározott készleteken felül, ha a helyzet 
úgy kívánja, képes 0,8-1 tonna kiegészítő lőszerkészlet (pl. 0,2 ja. av. lőszer) 
ideiglenes szállítására is; 

- a 3. sz. gépkocsin (CS-344 típusú) szállítható 2,4-2,5 tonna élelem, amely 
vontatja a 2. sz. menet alatt itt üzemeltethető mozgókonyhát. A gk. parancsnoka 
az élm. ello. rajparancsnok és vele utazik 2 fő szakács; 

- a 4. sz. gépkocsin (CS-344 típusú) kell szállítani 1,3-1,5 tonna tábori 
élelmezési felszerelési anyagot. Ha a körülmények mindenképpen szükségessé te
szik, magasabb harckészültség időszakában, vagy harc alatt, képes időlegesen 
0,5-0,8 tonna, 1 ja. kiegészítő élelmiszer szállítására. Ez a gépkocsi vontatja a 
menet alatt is üzemeltethető 3. sz. mozgókonyhát. A gk. parancsnoka az az első 
menet alatt is t1zemeltethető 3. sz. mozgókonyhát. A gk. parancsnoka az első 
szakács (élm. ello. rajparancsnok helyettes), vele utazik 1 fő szakács; 

- az 5. sz. gépkocsin (CS-344 típusú) kell szállítani a zászlóalj egyéb anyagi 
készleteit, mintegy 0,8-1,0 tonna tábori elhelyezési anyagot, tűzifát stb. A körül
ményeknek megfelelően elsősorban ezt a járművet célszerű egyéb szállítási fela
datokra igénybe venni, pl. élelmiszer vételezés, a magasabb harckészültség idő
szakában, esetleg harcban 1-1,5 tonna, 2 ja. kiegészítő élelmiszer, vagy lőszer 
időleges behatárolt célú szállítására. Ez a gépkocsi vontatja a 4. sz. menet alatt 
is üzemeltethető mozgókonyhát. A gk. parancsnoka az egyéb ag. ello. rajparancs
nok és vele utazik az ellátókatona; 

- a 6. sz. gépkocsin (CS-344 típusú) szállítható a zászlóalj 3-3,2 tonna kan
názott és hordózott benzin, gázolaj, kenőanyag készlete, valamint az üzemanyag4 

technikai eszközök és vontatja az 1 m3-es üzemanyag-utánfutót. A gk. parancs
noka a gk. vezető (szállítóraj) parancsnoka és vele utazik az üza. raktáros . 

.A:z. elmúlt évek gyakorlatainak összegzett tapasztalatai azt bizonyítják, hogy 
a szállítótér kihasználásának ez az egyik leggazdaságosabb, a működés szempont
jából legcélszerűbb módja. Ha nem is éppen nagy, de egyes esetekben kedvezó 
lehetőségek teremthetők kiegészítő készletek átmeneti jellegű, meghatározott célú 
szállítására. Erre egyaránt nagy szükség van a magasabb harckészültségi és a harc 
alatti ellátási feladatok végrehajtása során. A gépesített lövészzászlóalj szerveze
tét, anyagi készleteit és teljesítőképességet az 1. sz. melléklet szemlélteti. 

Az ellátószakasz alkalmazásának és működésének rendje 
a gl. zászlóalj támadóbarcában 

Az ellátószakasz a támadóharc anyagi biztosítási rendszerének döntő lánc
szeme, az ellátás legfontosabb végpontja, ahol kulcsfontosságú feltöltési, ellátási, 
kiszolgálási feladatok nyernek végrehajtást. Enélkül a láncszem nélkül nem illleszt-
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hető az anyag az emberhez, a harci technikai eszközhöz. Az ellátószakasz szer
vezett, dinamikus munkája nélkül az ellátás rendszere meginog, amely végül is 
sikertelen harctevékenységhez vezethet. 

Az ellátószakasz alkalmazásának rendjét, a:i anyagi es:ikö:iök felhasználásá
nak méreteit és ütemét a gl. zászlóalj támadóharcában a következők határozzák 
meg: 

- az ellenség megsemmisítésének módja; 
- a gl. zászlóalj támadóharcban elfoglalt helye és szerepe, alkalmazásának 

módja, miszerint támadhat az első lépcsőben, képezhet második lépcsőt, lehet 
tartalékban, működhet elővédként, előrevetett osztagk:ént, harcászati légideszant
ként, alegységei alkalmazhatók roham- és megkerülő osztagban, rohamcsoportban, 
vagy egyéb ideiglenes harcrendi elemként; 

- a gl. zászlóalj támadóharcának méretei, amely 1-2 km széles sávban, 20-
30 km-es mélységben elérheti a 2-3 km-es óránkénti átlag támadási ütemet; 

- a gl. zászlóaljat megerősítő erők, amelyek lehetnek egy-kettő harckocsi
század, egy tii. osztály, egy aknavető-, páncéltörő üteg, műszaki, vegyivédelmi és 
egyéb szakalegységek; 

- a gl. zászlóalj harcrendje, amely rendszerint egy lépcsőben épül fel, gl. 
század erőig terjedő tartalék létrehozásával; 

- a gl. zászlóalj támadásának módja, amely lehet találkozóharc, védelem
ben levő ellenség elleni támadás menetből, vagy közvetlen harcérintkezésből. 

AJ Az ellátószakasz alkalmazásának rendje 

A zömében tartalékos állományú ellátószakasz felkészítését már békében, 
céltudatosan a harc alatti ellátás követelményeinek, sajátosságainak megfelelően 
kell végezni. A tervszerű szakkiképzés, az összekovácsoló kiképzés mind a harc 
alatti szakfeladatokra való felkészítést szolgálja. A felkészítés során a fő figyelmet 
az ellátási, őrzés és védelmi feladatok gyakoroltatására, a szervezett működés biz
tosítására kell összpontosítani. Köt:etkezésképpen az ellátószakaszt három aiap
vető feladatra kell felkészíteni: menetelni; működni; védekezni. 

A támadóharc megszervezésének időszakában kiemelt figyelmet kell fordí
tani az ellátószakasz küszöbön álló szakfeladatai végrehajtásának előkészítésére. 
Az ellátószakasz állományával gyakoroltatni kell a hadtáptechnikai eszközök üze
meltetését, a hegyi felszerelések, a terepjárást fokozó eszközök, konténerek, cso
magolóeszközök, egyéb speciális felszerelések kezelését és használatát. 

A várható konkrét szakfeladatok figyelembevételével, a felkészítési tervek
nek megfelelően a feladatok végrehajtdsdt szakharcás:iati alaki foglalko:ids mód
szereivel kell begyakorolni. A szakmai feladatok gyakorlásával párhuzamosan 
gyakoroltatni kell a menetkészség elérését, a diverziós csoportok, visszamaradt 
ellenséges területvédelmi landwer erők támadásának sikeres elhárítását, az ellen
séges tüzérség, repülők és tömegpusztító fegyverekkel mért csapások következmé
nyeinek felszámolását, az ellátószakasz életképességének megőrzését, működőké
pességének helyreállítását. 

Végre kell hajtani a készletek kiegésiítését a szállítójárművek, hadtáptechni
kai eszközök kisjavítását, karbantartását, próbaüzemeltetését, a személyi állomány 
ellátását, felszerelésének kiegészítését, fürdetését, fehérnemű-, esetleg idényruha 
cseréjét, meleg étellel való ellátását, járandóságainak kiadását és az élelmezési 
ellátóraj időszakos orvosi szűrővizsgálatát. 
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Minden tekintetben el kell érni, hogy a badtápkészenlét idejére .az_ ellátó
szakasz készen álljon szakfeladatai végrehajtására, az ellenséges csoportok elleni 
harcra, működőképességének megőrzésére. Az ellátószakasz felkészültségét, a kész
letek meglétét az ellátó-szakaszparancsnok személyesen a helyszínen ellenőrzi. 

Az _ellátószakasz csopq_rtosítását, elhelyezkedését a zászlóalj harcféladataina,k 
megfelelően kell megszervezni. Az ellátószakasz - a zászlóaljparancsnok elhatá
rozásának megfelelően - rendszerint egy lépcsőben kerül alkalmazásra: a perem
vonaltól 4-6 km távolságra helyezkedik el; területi szükséglete 0,5-1 km2 és 
naponta a támadás ütemének megfelelően 4-5 alkalommal települ át. 

Az. ellátószakasz csoportosítása nem minden esetben történik egy lépcsőben. 
Abból kell kiindulni, hogy mi a zászlóalj feladata és milyen megerősítéssel, 
milyen harcrendben semmisíti meg az ellenséget. Az cllátószakasz erő-eszköz 
c~oportosításának biztosítani kell a zászlóalj állományából kikülönített ideiglenes 
harcrendi elemek anyagi ellátását, feltöltését is. Következésképpen a gl. zászló
alj ellátó szakasza a harcfeladatnak, a megerősítő erők nagyságrendjének meg
felelően helyezkedik (települ), megerősíthető lőszert, üzemanyagot és egyéb spe
ciális anyagi készleteket szállító gépkocsikkal, valamint szakállománnyal. Ezt tük
rözi a 2. sz melléklet, amelyen teljes részletességgel feltárul előttünk a megerősí
tett gl. zászlóalj harcrendje és a várható feladatnak megfelelően a „harcrendbe 
épített" :zás.dóaljhadtáp, a harcrendi elemek mögött szétbontakozott ellátószakasz. 

Abban az esetben, ha a gl. zászlóaljat kettő harckocsiszázaddal, egy tüzér 
osztállyal erősítettek meg, ezek ellátását célszerű továbbra is saját ellátószerveik 
útján elvégezni. Olyan esetben viszont, amikor a gl. zászlóalj egy hk. századdal, 
egy tii., egy av. üteggel, pct. tüzérszakasszal, műszaki és egyéb szakalegységek.kel 
kerül megerősítésre célszerű, ha ellátásukat a megerősített gl. zászlóalj ellátó
szakasza végzi. A várható feladatnak megfelelően az ellátószakasz megerősítésre 
kerülhet 1 hk., 1 tii., 1 av. és pct., valamint egyéb anyagot szállító gépkocsival 
és 1 gázolajat szállító töltógépkocsival. 

Ilyen esetben célszerű a század anyagszállító-gépkocsikat az ellátószakasztól 
- a zászlóalj p.1rancsnoki figyelő pont közelében - a sebesültszállító és karbantartó 
gépkocsival együtt hk., av., pc. és rakaszolt gpu. lőszert, szállító gk.-t kikülöniteni, 
amely lehetővé teszi a legszükségesebb elfogyasztott lőszerek harcrendben történő 
gyors pótlását, az alegységek felesleges anyagoktól történő tehermentesítését. 

Az ellátószakasz eröit és eszközeit, mint ahogyan ezt a vázlaton bemutatjuk 
mindig meghatározott időre, meghatározott céllal kell kikülöníteni, például a ki
különített hk., av. és pct., rakaszolt gpu. lőszert szállító járművek az ellenség 
védőkörletére és páncéltörő eszközeire mért tűzcsapás után átadják készleteiket, 
vagy csak készleteik egy részét és visszatérnek, vagy bevárják az ellátószakasz 
fő erőit. 

A harci lehetőségeket, az ellenség harceljárásait figyelembe véve gyakran 
adódnak olyan esetek, amikor a megrősített gl. zászlóalj elővéd, vagy előrevetett 
osztagként kerül alkalmazásra, feladatát az ellenség találkozóharcban való szét
verésében, erődtámpontokkal megerősített védelmének áttörésében, vagy az ellen
ség üldözésében való részvétel képezheti. 

Következésképpen az ellátószakasz erő-eszközeit a kialakult helyzetnek, a 
harcfeladatnak megfelelően kell csoportosítani és átcsoportosítani. A:z. ellátósza
kaszt ilyen esetben is célszerű megerősíteni lőszert, üzemanyagot és egyéb speciális 
anyagot szállító járművekkel és szakállománnyal. Ugyanakkor a századokat, zász-
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lóaljakat tehermentesíteni kell minden fajta erő-eszköztől, amelyekre a ·harc meg
vívásán előreláthatólag nem lesz szükség. 

Ilyen esetben a századok anyagszállító gépkocsijait célszerű a zászlóalj techni
kai figyelöpontra összevonni, illetve a harcfeladáttól- függően az ellátószakasz 
főerőivel (élelmezési ellátóraj; egyéb anyagellátóraj) hátra kell vonni az .ezred
hadtápba és az ezred ellátószázad alegységeivel együtt kell elhelyezni, üze.méltetni. 
A megerősített gl. zászlóalj harcrcndjébe be kell so_rolni a hk. és tüzér, aV., pct. 
lőszerrel műszaki harcanyaggal megrakott jármüVekct. 

Tekintettel, hogy az ellátósL;.1kasz páncélvédettséggel nem rendelkezik a pán
célozott harceszközök között a megsemmisítés célpontjául szolgi!,l, Ezért. ha a 
helyzet feltétlenül nem követeli, az ellátószakasz erőit a zászlóalj harcrendje mö
gött kell összevonni. majd a zászlóalj harcból való kivonása, vagy az ezred főerői
vel való találkozás után kell az ellátószakaszt felzárkóztatni. 

Amikor a harcfeladatból adódóan ez elkerülhetetlen, a lőszert szállító jár
műveket pl. amikor a gl. z. EVO-ként kerül alkalmazásra, a lőszert szállító 1-2 
db gépkocsit, a sebesültszállító és karbantartó gépkocs_it a ZFP mögött menetelő 
tartalék gl. század szakaszai menetoszlopába célszerü előrevonni és a feladatok 
végrehajtását rövid megállásból végrehajtani. Ha· ezeket a járműveket magukra 
hagyjuk, biztos megsemmisítés vár rájuk még mielőtt feladataikat teljesítették 
volna. 

Az előbbiekből az is kitűnik, hogy az ellátószakasz áttelepítésének ütemei 
is szoros összefüggésben vannak az ellátási feladatokkal és a működőképességet 
befolyásoló tényezőkkel. Az ellátószakasz áttelepítését alapvetően az ellátási fel
adatoknak alárendelve a következő esetekben kell végrehajtani: az alegységek 
feltöltése céljából; az elöljárótól érkező szállítmányok átvétele érdekében; a fő
erőktől történő lemaradás soran; valamint az ellenséges behatások esetében. 

Az ellátószakasz életképességének megőrzésére, működőképességének fenn
tartása érdekében legfontosabb teendők közé tartozik az őrzés és védelem meg
szervezése. Allandóan számolni kell az ellenség közvetlen behatásával, a vissza
maradt területvédelmi erők támadásával, a tüzérség tűzcsapásaival, a légi ellen
ség, köztük a harci helikopterek csapásaival, a tömegpusztító fegyverek hatásai
val. Mindezek megelőzésére, cl!1árítására és felszámolására rendszabályokat kell 
foganatosítani, amely magába foglalja: az értesítést és riasztást, a figyelést és az 
ellátópontok őrzését, a tüzérségi, a repülőcsapások és a tömegpusztító fegyverek 
elleni védelmet, a tűzvédelmet, valamint a visszamaradt ellenséges erők támadá
sának elhárítását. 

Az ellátószakasz harcbiztositása megszervezése során abból kell kiindulni, 
hogy az ellátószakasz nincs ugyan „egyedül", de képesnek kell lenni önálló őrzés 
és védelmi feladatok megoldására. Az cllátószakasz működése során meg kell 
szervezni a fegyveres figyelést, a személyi állomány riasztását. Az ellátórajok ré
szére minden elhelyezkedésben ki kell jelölni a védelmi terepszakaszt. A lehető
ségek szerint a védőkörleteket mííszakilag elő kell készíteni. A tűzszakaszokon 
lövészgödröket, lövészkutakat kell építeni, amelyet alkalmassá kell tenni a légi 
ellenség elleni harc megvívására, a tömegpusztító fegyverek hatásfokának csökken
tésére is. A legfontosabb teendő a terep hozzáértő kihasználasa, a tagolt telepítés, 
a harckészség állandó fenntartása, a védőeszközök hadrafogható állapotban tar
tása. Az ellátó-szakaszparancsnok legfontosabb kötelessége, hogy óvja az ellátó
szakaszt, minden körülmények között biztosítsa az élet- és működőképesség fenn
tartását. Az ellátószakasz e tekintetben esetenként oltalmazásra, védelemre szo-
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rul, de az esetek többségében elegendő erővel rendelkezik ahhoz, hogy működő· 
képességét saját tűzerejével biztosítsa. 

B) ~ ellátószakasz munkájának megszervezése 

A harcfeladatok végrehajtásához a megerősített gl. zászlóalj: lőszerből 0,5-1; 
üzemanyagból 2-3; élelemből 3-5 harcnapra elegendő anyagi készlettel rendel
kezik. Következésképpen egyes anyagokat naponta több esetben kell, másokat 
pedig elegendő naponta egy alkalommal pótolni. Azt is számításba kell venni, 
hogy a századok, a szakaszok, az egyes harceszközök anyagfelhasználásának volu
menében és belső szerkezeti arányaiban jelentős különbségek mutatkoznak. Szá
mottevő eltérés mutatkozik, például a lőszerfelhasználás volumenében és belső 

arányaibam, amikor a gl. zászlóalj a „döntőfontosságú körlet" áttörésében, vagy 
páncélos-gépesített erők találkozóharcban való szétverésében vesz részt. 

Ezek után nagy tévedés lenne azt gondolni, hogy az ellátószakaszoknak 
,,nincs más dolga", mint az ezredraktárból érkező egységcsomagok, egységrakomá
nyok elosztása. Az ellátószakasz, az anyagi eszközök feltöltését, különböző mód
szerek alkalmazásával alapvetően három, többször ismétlődő ütemben végzi: (1) 
harc alatt; (2) harcból való kivonás után; (3) nap végén. Az ellátószakasz nem 
harckocsit lát el, hanem „a harckocsit" feltölti lőszerrel, üzemanyaggal, a „sze
mélyi állományát" pedig ellátja meleg élelemmel, ruházattal és egyéb anyagi já
randóságokkal. Ehhez pedig a lőszert hevederezni, rakaszolni kell, az ételt el kell 
készíteni és készen kell áJlni egyéb ellátási feladatok pl. fürdetés, fehérnemű
váltás végrehajtására is. 

Amikor az ellátószakasz erői és esz.közei az alegységek feltöltése céljából 
szétbontakoznak egy olyan „önkiszolgáló üzem"-mé alakulnak át, ahol a katona 
és az eszköz anyagi szükségletei szigorúan szabályozott rendben és mértékben ki
elégítést nyernek. Ez a feladat sokrétű, aprólékos munkaszervezést, megfelelő 
szakmai hozzáértést, szervezett végrehajtást, szilárd katonai fegyelmet és állha
tatosságot követel az ellátó szakaszparancsnoki és szakállománytól egyaránt. Ez 
a munka két alapvető időszakra osztható, nevezetesen: az elhelyezkedési körlet„ 
ben elvégzendő előkészítési munkára; a feltöltési körletben végrehajtandó feltöl
tési feladatokra. 

Az elhelyezkedésí körletben, amelyet részletesen a 3. sz. mellékleten muta· 
tunk be, az ellátószakasz munkája a következő: 

- a lószer-ellátóhelyen, a rajparancsnok irányításával, a gépkocsivezetők be
vonásával végrehajtják naponta az elöljárótól érkező szállítmányok átvételét, be~ 
vizsgálását, 2 db hevederező és rakaszoló géppel 0,2-0,4 ja. PSZH. és hk. gép
puska lőszer hevederezését és rakaszolását, egyéb lövészlőszerekből századon
kénti egységrakományok, harci járművenkénti egységcsomagok megalakítását, a 
tüzér aknavető és harckocsilőszer fajtánkénti gyors elosztásához történő előkészí
tését és ütegenkénti - tűzszakaszonkénti - egységrakományok megalakítását; 

- az egyéb anyagellátóhelyen, saját erőkkel és eszközökkel végrehajtják az 
elöljárótól érkező üzemanyagok, harci technikai anyagok (pl. műszaki harcanyag, 
vegyivédelmi anyag stb.) feltöltéshez, a ruházati anyagok lecseréléséhez való elő
készítését, amelyek alapvetően egységcsomagok formájában jutnak el a századok 
feltöltési körleteibe; 

- az élelmezési ellátóhelyen, a főzőpont telepítésével végrehajtják az elöljá
rótól érkező élelmezési egységrakomány, egységcsomagok átvételét, a meleg étel, 
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melegítő ital elkészítését. Századonként (alegység-ellátópontonként) elvégzik a 
meleg étel, ivóvíz kiszerelését, a járandósági cikkekből (pl. cigaretta, szappan stb.) 
egységcsomagok megalakítását és a kereskedelmi árucikkeket előkészítik a gyors 
árusításhoz. 

Ez a munka harcban nélkülözhetetlen, mivel lehetővé teszi az alegységek me
netből történő feltöltését, és biztosítja a feltöltött készletek átalakítás nélküli, 
azonnali felhasználását. 
~ ellátási technológiai folyamat második fontos aktusa, a,i ellátás és feltöl

tés, valamint egyéb irányú kiszolgálás, amely lehet: (1) részleges-, kikülönített, 
vagy menetből szétbontakoztatott erőkkel - harc alatt; (2) komplex, a zászlóalj 
harcból való kivonása után, vagy a nap végén. 

A harc alatti részleges feltöltés feltételeit a 2. sz. melléklet szerinti lőszer

szállítóeszközök kikülönítésével, és az egyes harckocsik esetenkénti hevederezett 
géppuska és hk. lőszer kiegészítésével, a tüzér és aknavető, páncéltörő lőszer üte
menként a tüzelőállásban történő átadásával biztosítható. 

A harc alatti feltöltés másik gyakori módszere, amikor az elhelyezkedésben 
levő ellátószakaszokból harcjárművenként egységcsomagokba készletezett, raka
szolt és hevederezett lőszert, valamint kiszerelt kenőanyagot és hajtóanyagot szál
lító járművek a szükséges szakállománnyal elörevonásra kerülnek és a harcoló 
~ászlóalj mögött a harcból kivont századokat a kijelölt feltöltési körletben a ki
vonás sorrendjében lőszerrel, üzemanyaggal, szükség szerint egyéb anyaggal fel
töltik. Ehhez a feladathoz a megerősített ellátószakasz egy megerősített gl. század 
teljes feltöltéséhez szükséges (50-1000/o-ban hevederezett) löszerrel, üzemanyag· 
gal rendelkezik. A második különösen a harmadik század hasonló mérvű feltöl
tését az elöljáró által a harc alatt kiszállított készletek felhasználásával kell pó
tolni. 

A zászlóalj harcból való teljes kivonását, vagy a napvégi komplex feltöltését 
a személyi állomány meleg étellel és egyéb anyaggal való ellátását az elöljáró és 
az ellátószakasz erő- és eszközei együttesen, az elöljáró követelményei szerint 
végzik. A zászlóalj ellátószakasz képes a teljes állományt harcból kivonva, vagy 
aapvégi feltöltése során meleg étellel, ivóvízzel, egyéb járandósági cikkekkel éi 
kereskedelmi áruval ellátni, azonban a lőszer és üzemanyag egyidejű, gyors fel
töltéséhez az elöljáró - amely lehet az ezred, hadosztály, rendkívüli körülmé
nyek között a hadsereg -, eszközeire is szükség van. 

Az alegységek harc alatti, napvégi, illetve a harcból való kivonást követő 
részleges, vagy komplex feltöltését mindig a kialakult helyzetnek megfelelően 
kell megszervezni és a legcélravezetóbb módszereket alkalmazni. Ezek közül a 
leggyakoribbak lehetnek: 

- harc alatt, amikor a tartalékban levő gl. század harcbavetésével egy idő
ben, vagy azt követően egy gl. század meghatározott feltöltési körletben kivonásra 
kerül és feltöltéshez „felsorakozik", valamint a menetből szétbontakozó ellátó~ 
szakasz saját és megerősítő erői és eszközei 3-4 feltöltő helyen végrehajtják a 
feltöltést; 

- harcból való kivonás után, amikor a feltöltési körletben az elöljáró és a 
zászlóalj eszközeiből létrehozott és szétbontakoztatott töltőcsoportok feltöltik a 
menetből századoszlopba összezárkózott alegységeket; 

- a nap végén, amikor a zászlóalj, század, vagy 2-3 szakasz erőben korláto
zott célú éjszakai harctevékenységet folytat az elöljáró és a zászlóalj-eszközök 
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végrehajtják a komplex feltöltést, amely történhet századonként a kivonás sor
rendjében, vagy a kivonás végrehajtását követően a komplex töltőcsoportok moz
gatásával, élelmezési és egyéb anyagclosztó-pont működtetésével. 

C) Az ellátószakasz r,:ezetésének rendje 

A harctevékenység magas fokú manőverező jellege és a helyzet éles válto
zásai a hadtápalegységek szilárd, rugalmas és folyamatos vezetését követeli meg. 
A zászlóalj hadtápvezetés a zászlóalj vezetésének szerves része, amely magába 
foglalja az ellátószakasz működésének állandó irányítását, hogy bármilyen körül
mények között képes legyen a harcoló és a harcból kivont alegységek anyagi esz
közkészlctekkel való feltöltésére és egyéb irányú ellátására és kiszolgálására. 

A zászlóaljparancsnok személyesen felelős azért, hogy az ellátószakasz időben 
végrehajtsá a megszabott feladatokat. A zászlóalj cllátószakasz vezetését alapve
tően a z. TÖF, a zászlóalj figyelő harcálláspontról valósítja meg. A zászlóalj
parancsnok PSZH-ba épített rádiókkal összeköttetést tart fenn a harcállásponttal 
az alárendelt egységekkel és megerősítő alegységekkel. A zászlóalj törzsfőnöke 

ugyanazon híradóeszközökkel vezet, mint a parancsnok. A zászlóalj-törzsfőnök a 
parancsnok nevében közvetlenül irányítja az ellátószakaszt, szóban helyszínen, 
híradóeszközök útján, vagy közvetlenül a közelben elhelyezkedő z. tartalékban 
levő szd. pk.-on keresztül eljuttatott parancsokkal. 

A v~zetés megvalósításában a zászlóaljtagozatban ténylegesen megnő az EPK. 
HTPH. szerepe, az ellátószakaszokkal való kapcsolat jelentősége. Következés
képpen az EPK. HTPH. és törzse által az ellátószakaszok irányításának legcél
szerűbb· formája a személyes feladatszabás, amely történhet a helyszínen, vagy 
berendelés után az ezred HVP-n. A zászlóalj cllátószakasz napi tevékenységének 
irányát a zászlóalj támadási sávjának megfelelő előremozgási útvonal és feltöl
tési, elhelyezkedési körletek kijelölésével célszerű meghatározni. 

A zászlóalj ellátó-szakaszparancsnok írásba foglalt hadtápintézkedést nem 
kap. Feladatait a PK. HTPH. és a ZPK. (Z. TÖF.) szóban személyesen, vagy 
összekötő- (irány-) tisztek útján határozza meg. Ennek jól bevált módszerei a 
megszervezés időszakában a következők lehetnek: 

- az ezredparancsnok elhatározásának kihirdetése, vagy az ezredparancsnok 
által vezetett együttműködés megszervezése során a PK. HTPH. kihirdeti a had· 
tápbiztosítás rendjét, megszabja a zászlóalj ellátószakaszok feladatait és a hadt::íp
együttműködés követelményeit, amelyekre az ellátószakaszt a ZPK. személyesen 
felkészíti és a végrehajtás irányítását a z. TÖF. valósítja meg a ZFP-ről, illetve 
helyszíni ellenőrzés útján; 

- az EPK. HTPH. a harc megszervezésének időszakában berendeli az ellátó
szakaszparancsnokokat a HVP-re és szóban meghatározza a hadtápbiztosítás rend
jét, az ellátószakaszok feladatait. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy célszerű, 
ha az ellátás legfontosabb követelményeit, a végrehajtandó feladatokat a PK. 
HTPH. ,,tollba mondja", az ellátó-szakaszparancsnokok pedig vezetési munka
füzeteikben rögzítik, amelynek helyességét a PK. HTPH-e aláírásával „szen
tesít"; 

- jól bevált módszernek kell tekinteni azt, az egyre jobban kiszélesedő gya
korlatot, miszerint az EPK. HTPH. törzséből zászlóaljanként felelős iránytiszte
kct jelöl ki, akik a helyszínen személyesen, a z. TÖF.-kel együttműködésben a 
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ZPK. elhatározásának figyelembevételével megszabják az cllátószakasz feladatát 
és konkrét segítséget nyújtanak az egyes jelentősebb ellátási feladat - pl. zászlóalj 
napvégi komplex feltöltése - megszervezéséhez és a végrehajtás szakirányításához. 

Az, ellátó-szakaszparancsnok a vezetési munkafüzetébcn rögzített feladatok 
végrehajtását megtervezi. Összeveti a feladatokat és lehetőségeket, átgondolja a 
végrehajtás lehetőségét, javaslatokat tesz a z. TöF.-nek a feltöltés rendjére és 
módszereire. Ezt követően a rajparancsnokok előtt kihirdeti elhatározását, teljes 
részletességgel megszabja az ellátó-szállítórajok feladatát, a végrehajtás követel
ményeit, együttműködésük rendjét. A megszabott feladatok végrehajtásának meg
szervezését személyesen irányítja, ellenőrzi és jelenti a z. TÖF.-nek a hadtáp
készenlét elérését, amely azt' jelenti, hogy a személyi állomány járandóságát meg
kapta, felszerelése kiegészítésre került, az alegységek és az ellátószakasz az el
rendelt anyagi készletekkel rendelkeznek, a hadtáptechnikai eszközök üzemké
pesek, a személyi állomány felkészült a szakfeladatok végrehajtásárn., az ellátó
szakasz őrzés~re és védelmére, ismeri a jeleket és jelzéseket, a ve~etés rendjét. 

Hafc alatt az cllátószakasz vezetését a z. TÖF. híradóeszközök, küldöncök, 
összekötő tiSztek útján és személyesen berendeléssel, hogy a helyszínen adott pa
rancsok útján vezeti. A PK. HTPH. az ellátószakasz szakirányítását hasonló mó
don oldja .meg, amelyek közül első helyen kell említeni a helyszíni személyes, 
vagy iránytisit útján nyújtott segítő ellenőrzést. 

Az ellátó-szakaszparancsnok az ellátó-szállítórajokat személyesen, szóban 
adott p3rnncsok, a végrehajtás segítésével, számonkérésével vezeti. Az ellátó
szakaszpárancsnok minden helyzetben az cllátószakasz körletében, menetben a 
menetoszlop élén tartózkodik. Vezetési okmánya: a „Vezetési munkafüzet", amely 
tartalmazza: az elöljáró parancsait, az ellátó-szakaszparancsnok elhatározásait, a 
feltöltésre vonatkozó feltöltési vázlatokat, és számvctéseket, a menetvonal váz
latokat, valamint az ellátószakasz szervezetére, lehetőségeire (teljesítményadataira) 
vonatkoió adattári részt. 

A vezetési munkafüzeten kívül szükségtelen minden más okmány vezetése. 
Az ellátó-szakaszparancsnok legfontosabb kötelessége, hogy jól megértse, hogy 
milyen útvonalon kell előremenni, mikor melyik alegység~t, milyen mértékben 
kell feltölteni, ehhez milyen erők és eszközök állnak rendelkezésre és melyek 
azok amelyeket az elöljáró biztosít. 

Befejezésként annak a gondolatnak szeretnénk hangsúlyt adni, hogy ebben a 
tanulmányban elsősorban a végponti ellátást irányító, ellátó-szakaszparancsnokok
hoz kívántunk szólni és részükre segítséget nyújtani úgy az ello. szakaszok fel
készítése, mint azok gyakorlati alkalmazása és működtetése tekintetében. 

Úgy ítéljük meg, hogy a gl. z.-ak anyagi biztosításával kapcsolatos elvek
1 

módsz_erck és eljárások tökéletesítését állandóan napirenden levő feladatnak kell 
tekintetni. Énnek érdekében kérjük ráirányítani a figyelmet az dlátószakaszok 
alkalmazásáfa. működésének megszervezésére és néhány olyan időszerű kérd~sre: 
mint .az egységcsomag és egységrakomány; a zászlóalj-alegységek komplex fel
töltése, valamint a harcoló és hadtápállomány közös felkészítése stb., amelyek a 
jövőben. Olind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban még sok tennivalót adnak 
a parancsnoki és szakállomány részére egyaránt. 

(Mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 
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