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Az összfegyvernemi hadsereg második támadó 
hadművelete üzemanyag-biztosításának sajátosságai 

Ledényi Béla százado, 

A közelmúltban végrehajtott gyakorlatokon - legutóbb a „BAsTY A-82" 
gyakorlaton is - felszínre kerültek a hadsereg második támadó hadművelete had
tápbiztositása megtervezésének, megszervezésének kérdései. 

A második támadó hadművelet hadtápbiztosításával kapcsolatban egy sor 
kérdés újszerűen jelentkezik és miután kevés irodalom áll rendelkezésre, ezért 
szükséges a téma kutatása. 

A második világháborúban - elsősorban a Nagy Honvédő Háborúban - a 
frontcsoport, a front támadó hadászati jellegű hadműveletek céljának teljesítése
kor a csapatok az elért terepszakaszon védelembe mentek át harck<!pességük 
helyreállítása és feltöltése céljából. Így a két hadmüvelet között a frontésoportok, 
frontok és nem ritkán a hadseregek is hadműveleti szünetet tartottak. A szüksé
ges anyagi készletek felhalmozására egy-két hét, néhány esetben egy hónapnál iS 
hosszabb idő állt rendelkezésre. 

A korszerű háborúban a front hadművelet, amely adott hadszíntéren végre
hajtott hadászati művelet szerves része, szükségessé teszi az összfegyvernemi had
sereg második (illetve további) hadműveleteinek szünet nélküli végrehajtását. 

A hadsereg hadtáppal szemben ez esetben alapvetö követelmény, hogy képes 
legyen az első támadó hadművelet utáni második támadó hadművelet szünet 
nélküli hadtápbiztosítására. E követelmények alap}án kell az üzemanyag-biztosí
tást is megszervezni. 

Ez elérhető: 
- a csapatok helyzetének folyamatos ismeretével; 
- a csapatok üzemanyag-ellátásának gondos tervezésével és helyes megszer-

vezésével; 
- az üzemanyagkészletek meghatározott szinten tartásával, helyes lépcsőzé

sével és a hadműveletek folyamán időben történő manőverével, megfelelő tarta
lékképzéssel; 

- valamennyi szállítási ágazat utánszállításra való bevonásával; 
- a tábori üzemanyagraktár időben történő előrevonásával, elhelyezésével 

(telepítésével), tömegpusztító fegyverek elleni védelmének, őrzés-védelmének és 
tűzvédelmének megszervezésével. 

. A továbbiakban az összfegyvernemi hadsereg második támadó hadművelete 
üzemanyag-biztosításának sajátosságainak részleteivel kívánOk foglalkozni. 
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1. A? össz.fegyvernemi hadsereg második támadó badmúvelete üzemanyag
ellátása megsz.ervez.ésének sajátosságai 

A hadsereg üzemanyag biztosítása az ellátás megszervezéséből és végre
hajtásából áll. 

A:t ellátás megszervezése magában foglalja: 
az üzemanyagszolgálat felkészítését; 
az ellátás metervezését; 

- a tábori üzemanyagraktár telepítését, áttelepítését; 
- az ellátással kapcsolatos intézkedések kiadását. 

l. Az üzemanyag-szolgálat felkészítése 

Magában foglalja: 
- a személyi állománnyal, szállító- és technikai eszközökkel, a rendszeresített 

anyagokkal való feltöltést; 
- politikai, általános katonai és szakmai kiképzés végrehajtását; 
- az üzemanyagtechnikai eszközök technikai kiszolgálását és javítását. 

Az üzernanyagszolgálat második támadó hadműveletre történő felkészítésé
nek sajátosságai az alábbiak. 

A szolgálat személyi állományának feltöltöttsége, az első támadó hadművelet 
befejezésekor nem lesz teljes. Kiegészítése a személyi tartalék dandár állományá 
hói, illetve átcsoportosítások végrehajtásával történhet. Ennek következtében nö
vekszik a tartalékos állományúak aránya a hivatásos és sorállományúakkal szem
ben. Hivatásos állományúakkal elsősorban az első lépcsőben, főirányban támadó 
magasabbegységek üzemanyag szolgálatait kell kiegészíteni. 

Az. ellenség tevékenysége következtében jelentős anyagi-technikai veszteségek 
keletkeznek. A keletkezett veszteségeket nem minden esetben lehet a rendszeresí
tett eszközökkel pótolni, bővül a helyettesítő eszközök, anyagok köre (pld.: üzem
anyagtöltő gépkocsi helyett 4 köbméteres acéltartályt suíllító tehergépkocsi). Nagy 
mennyiségben kell pótolni az üzemanyag-szolgálat rendeltetésszerű tevékenységé
hez, valamint megóvásához szükséges kiegészítő felszereléseket (álcázó-, jelző-, 
tűzoltó eszközök stb.). 

Az. első támadó hadműveletben résztvett szakállomány feladatának ellátá
sához jelentős tapasztalatokat szerzett, képes újabb feladatát készség szinten végre
hajtani. Ugyanakkor a tartalékos állományúak, illetve az újonnan beosztásba 
kerülők nagyobb mélységű felkészítést igényelnek. 

A feladatok feszítettsége következtében a közvetlen felkészítést, túlnyomó
részt a rendeltetésszerű üzemanyagbiztosfoá.si feladatok végrehajtása közben kell 
elvégezni. A közvetlen felkészítés során az üzemanyagszo]gálatot nagy létszámban 
(mennyiségben) kell tehermentesíteni a sérült személyektől, az üzemképtelen 
technikai eszközöktől, felesleges anyagoktól. Jelentősen növekszik a javításra 
szoruló üzemanyag-technikai eszközök mennyisége, a javítások időtartama. 

2. Az ellátás megtervezése 
Az összfegyvernemi hadsereg második támadó hadművelete üzemanyag ellá

tása tervezésénél az alábbi sajátosságokat kell figyelembe venni. 
A második támadó hadművelet megkezdése előtt a hadsereg csapatai egy

mástól nagy távolságra, irányok szerinti csoportosításban, különböző harctevé~ 
kenységekkel lehetnek elfoglalva. Egyrészük támadhat, találkozóharcot vívhat, 
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üldözheti az ellenséget, ellencsapást készíthet elő, vagy más harctevékenységet 
folytathat. 

A hadsereg a második támadó hadműveletre a feladatot általában az ehő 
támadó hadművelet befejezése előtt néhány nappal megkapja. 

Ezt az időszakot a következő hadműveletnek alá kell rendelni és a hadmű
veleti szünet nélküli tevékenységei érdekében létre kell hozni a második támadó 
hadművelet üzemanyag-biztosításának feltételeit. Ekkor az üzemanyag-szolgálat 
feladata kettős: egyrészt folytatni kell az első hadművelet üzemanyag-biztosítását, 
másrészt meg kell tervezni a következő hadművelet üzemanyag-ellátását. Ez a 
tevékenység úgy valósítható meg, hogy a tervező munkával párhuzamosan figye
lemmel kell kísérni az első támadó hadművelet üzemanyag-biztosításának hely
zetét, mivel annak alakulása és a második tervezése dialektikus egységet képez, 
hiszen csak a ielen ismeretében tervezhető a jövő. 

Az első támadó hadművelet végén a hadsereg üzemanyagából a mozgó kész
letének mintegy 80°/o-ával, kedvező esetben a mozgó készlettel fog rendelkezni. 
Ha nincs meg a mozgó készlet szint, nagymennyiségű üzemanyagot kell az elöl
járótól átvenni. Az első lépcsőben tlámadó hadosztályoknál 0,2-0,3 javadalmazás 
hajtóanyag kiegészítő készlet létrehozását rendelhetik el. Ezt a készletet a had
seregraktár készletének terhére lehet megalakítani, ami szintén a szállítási felada
tok volumenét növeli. A megerősítésül kapott erők-eszközök egy részét az önálló 
feladatokat végrehajtó légidcszantok, megkerülő osztagok, hágót birtokba vevő 
osztagok megerősítésére, önálló működésük üzemanyag feltételeinek biztosítására 
célszerű alkalmazni. A fő- és másik csapás ioányában alkalmazott csapatokhoz 
közelítve létrehozott hadtáptartalékba egy-egy gépesített lövészezred szükségletét 
kielégítő üzemanyag-készletet, üzemanyagtöltő gépkocsik::lt kell besorolni. 

A megnövekedett szállítási távolságok miatt, valamint a keletkezett veszte
ségek egy részének pótlása céljából jelentős ellátási forrásnak kell tekinteni az 
ellenség területén a helyszínen található nagyobb üzemanyag-készleteket. Ezeket a 
hadseregparancsnok követelményei szerint, a jóváhagyott terveknek megfelelően 
haroászati légideszantokkal, előrevetett osztaggal a főerők beérkezése előtt szük
séges birtokba venni, s a lehetőség szerint el kell kerülni ezen objektumok csapa
taink által történő rombolását. Az erre vonatkozó javaslatokat a parancsnok 
számára a hadszíntér értékelése alapján kell megtenni. A zsákmányolt üzemanyag
készleteket felhasználás előtt laboratóriumba be kell vizsgálni. A gépkocsiutak 
hosszának jelentős megnövekedése miatt az utak mentén üzemanyagkiszolgáló 
helyek létesítése szükséges, amely szintén a hds. üza. szolg. feladatai közé tartozik. 
Erre a célra felhasználhatók az épen maradt nagyobb töltőállomások is. 

A megsemmisült üzemanyag-technikai eszközöket, az elöljárótól rendelke
zésre bocsájtott készletek figyelembevételével, szükség esetén a meglevő eszközök 
átcsoportosításával, elsősorban az első lépcsőben főir::ányban támadó magasabb
egységeknél kell pótolni. 

A hadsereg állománya jelentősen megváltozhat az első támadó hadművelet 
állományához képest. Egyes hadosztályok, megerősítő erők és eszközök kiléphet
nek a hadsereg alárendeltségéből, helyettük újakat kaphat. Ennek, valamint a 
keletkezett veszteségek következtében megváltoznak az egy javadalmazás súly
adatai. A hadsereg állományába újonnan beérkező csapatokról az átadónak (ko
rábbi elöljárónak) tájékoztatást kell adni az átvevő részére az átadott kötelék 
ellátottságáról, javadalmazások súlyadatairól. 
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. A hadsereg csapatai várható üzemanyagfogyasztásának megállapításánál az 
alábbi tényezőket is figyelembe kell venni: 

- az utak romboltsága, a gépek műszaki állapotának romlása következtében 
megnövekszik a járművek üzcmanyagfogyasztiása; 

- az első támadó hadművelet mélységét figyelembe véve tömeges méretek
ben kell olajcserét végrehajtani; 

- i;lZ első támadó hadművelethez viszonyítva a támadás üteme - a kelet
kezett veszteségek, csapatok elfáradása következtében - várhatóan kisebb lesz, 
ami növeli az üzemanyag-felhasználást. 

A hadművelet gyors és éles helyzetváltozásai a hadsereg üzemanyagszolgálat 
főnökétől az üzemanyagszolgálat erőinek és eszközeinek hoz2Jáértő felhasználását, 
munkájában magas fokú operativitását, az alárendeltek szilárd és rugalmas veze
tését követeli meg. Olyan helyzetben, amikor az üzemanyag-ellátás részletes ter
vezése időhiány vagy egyéb gátló körülmény miatt nem lehetséges, a hadsereg 
üzemanyagszolgálat főnök az üzemanyag-biztosítás kérdésében, olyan mélységig 
jusson elhatáro2Jásra, hogy annak alapján meg lehessen kezdeni a csapatok üzem
anyag-ellátását. 

3. A tábori üzemanyagraktár telepítése, áttelepítése 

A tábori üzemanyagraktár telepítése és áttelepítése a harcoló csapat csoporto
sítások konkrét szükségletei, a szállítóeszközök lehetőségei, valamint a kellő 
mennyiségű üzemképes gépkocsiút megléte révén határozható meg. A tábori 
üzemanyagraktár telepítésével szemben követelmény, hogy feleljen meg a had
műveleti felépítésnek, a csapatok feladatainak és biztosítsa a legkedvezőbb fel~ 
tételeket az üzemanyagok gyors kiadásához. Attelepülését a hadművelet teljes 
mélységére kell megtervezni és a csapatok térnyerésének, a gépkocsiutak helyre
állításának ütemében kell végrehajtani. 

A hadsereg második támadó hadművelete során irányok szerinti tevékeny
ségek következtében nagy lesz a szélességi kiterjedés, amely szükségessé teheti a 
tábori üzem.anyagraktár megosztását. Megosztás esetén az erők-eszközök zömét 
a főcsapás irányába kell összpontosítani úgy, hogy lehetőség legyen a manőverez
tetésre. az erőkkel-eszközökkel történő gyors beavatkozásra. 

Az úthálózat romboltsága kedvezőtlenül befolyásolhatja a tábori üzemanyag~ 
raktár (raktár-részleg) kellő idejű telepítését és áttelepítéfét. Ennek következté
ben a raktár (raktár-részleg) jelentős távolságra elszakadhat a csapatoktól. Ameny
nyiben ez bekövetkezik, felbomolhat a készletek csapatokhoz történő eljuttatá
sának folyamatossága. Ilyen helyzetben felmerülhet annak szükségessége, hogy az 
üzemanyagkészleteket a Központhadtáp Előretolt Lépcső szállítóeszközei juttassák 
el közvetlenül a hadosztályokhoz, minek következtében csökken az üzemanyag
szállítás átlagideje. 

Ellenséges atomcsapások esetén számolni keI1 azzal, hogy az üzem.anyag
raktár (raktár-részleg) működőképességének helyreállításáig és a csapás következ
ményeinek felszámolásáig a csapatok üzemanyagokkal történő ellátásának ritmikus 
folyamata felbomlik. A csapatok készletei minden rendszabály ellenére a mini
mumra csökkenhetnek. Ezért minden szükséges intézkedést meg kell tenni első
sorban a szállítóeszközök és a zsákmányolt üzemanyagok hatékony felhasználása, 
a csapatok rendelkezésére álló üzemanyagkészletek manóverezésének végrehajtása 
érdekében. 
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Kiemelt figyelmet kell fordítani az üzemanyagraktár (raktár-részleg) őrzés
védelmének, tűzvédelmének megszervezésére, mivel az ellenség saját mélységben 
visszahagyott, illetve oda kijuttatott diverziós erőinek aktív tevékenységével is 
kell számolni. 

4. Az ellátással kapcsolatos intézkedések kiadása 
A második támadó hadművelet során az intézkedések kiadásánál figyelembe 

kell venni, hogy az atomcsapások következtében és az ellenség rádióelektronikai 
harc eszközeinek tevékenysége eredményeképpen az összeköttetés az alárendeltek
kel megszakadhat, a nagy szélességi és mélységi kiterjedés, valamint a terep is 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a folyamatos összeköttetés fenntartását. Ezért töre
kedni kell arra, hogy a kiadott intézkedések egyértelműek legyenek és az össze
köttetés megszakadása esetén is végrehajthatók legyenek az ellátási feladatok. 

Az ellátási feladatok határidejének meghatározásakor nem hagyható figyel
men kívül, hogy a személyi állomány, - különösen a szállítók - legyengülhet, 
elfáradhat a szünet nélküli tevékenység következtében, ezért az ellátási feladatok 
várhatóan hosszabb idő alatt lesznek végrehajtva mint az első támadó hadművelet 
idején. 

Az alárendelt magasabbegységeknek (egységeknek) kiadott intézkedésekben 
részletesen meg kell határozni a zsákmányolt üzemanyagkészletek bevizsgálásának, 
kezelésének és jelentésének, valamint a javításra váró üzemanyag-technikai eszkö
zök gyűjtésének és hátraszállitásának rendjét. A tábori üzemanyagraktárnak 
(raktár-részlegnek) kiadott intézkedésekben kiemelten kell meghatározni az üzem
anyagkészletek tárolásával, minőségi vizsgálatával, őrzés-védelmével és tömeg
pusztító fegyverek elleni védelmével kapcsolatos rendszabályokat. 

II. Az összfegyvernemi hadsereg második támadó hadművelete üzemanyag-
ellátása végrehajtásának sajátosságai 

Az üzemanyagellátás magában foglalja: 
- az elöljáró által meghatározott üzemanyag-készlet átvételét; 
- az üzemanyagkészletek szállítását, tárolását; 
- az üzemanyagkészletek átadását az al,árendeltek részére; 
- az anyagátadások okmányolását. 

1. Az elöljáró által meghatározott üzemanyagkészletek átvétele 
A második támadó hadművelet során az üzemanyagkészletek átvételénél nem 

hagyható figyelmen kívül az a körülmény, hogy folyik az ellenség visszavonulása, 
a vadász erők, aktív zavaró, ellátást bénító tevékenysége. Ezért az átvétel helyé
nek őrzés-védelmét körültekintően, a második lépcső magasabbegységekkel, front 
tartalékokkal és a légvédelmi erőkkel szoros együttműködésben kell megszervezni. 

Mivel a szállító eszközök egy része helyettesítő eszközökkel lesz pótolva, 
növekszik az üzemanyagkészletek átvételének ideje. Kedvezőtlen esetben az is 
előfordulhat, hogy a szükséges szállítókapacitással nem rendelkezik a hadsereg 
hadt.áp. Ilyenkor nagyobb mértékben válhat szükségessé a második lépcső maga
sabbegységek, közvetlen egységek vételezésre történő bcrendelése, illetve az át
vett készletek elasztikus tartályokban történő ideiglenes tárolása. 

Az üzemanyagkészletek átvétele történhet a fővonali csővezeték végpontján 
telepített üzemanyag-raktárból is. Az ellenség légierejének csapásai miatt azonban 
a csővezeték egyes szakaszai ideiglenesen használhatatlanná válhatnak, ami ked
vezőtlenül befolyásolja a feltöltés ütemét, a csővezeték folyamatos működését és 
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egészében véve a teljesítőképességét. Ezért az elöljáró részéről célszerű előirá
nyozni a csővezetékek más szállítóeszköz fajtákkal történő dublírozását, a had
sereg szállító kötelékének pedig fel kell készülni a megváltozott szállítási mód 
szerinti anyagátvételhez. 

Abban az esetben, - ez elsősorban bekerítésben folytatott tevékenység, vagy 
hadászati manővercsoport esetében lehetséges -, ha a hadsereg részére légi után
szállítással szállítják az üzemanyagot, az átvételt a hadsereg üzemanyag-szolgálat 
képviselőjének kell végrehajtani. Az üzemanyag légi úton való beérkezését az 
elöljáró üzemanyag-szolgálat részére a hadsereg üzemanyag-szolgálat főnökének 
azonnal jelenteni kell. Amikor az üzemanyag ejtőernyős módszerrel érkezik, illetve 
amikor nincs lehetőség a tárolócszközöknek repülőgérekkel (helikopterekkel) 
történő visszaküldésére, a hadsereg üzemanyag-szolgálat főnöknek gondoskodni 
kell a tárolóeszközök megőrzéséről és az elöljáró hadciphoz első lehetséges alka
lommal gépkocsin történő visszaküldéséről. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a hadsereg repülőegységei, alegységei részére 
igényelt repülőüzemanyagok átvételére, mert a honi repülőterektől való eltávolo
dás miatt a szállítási távolságok jelentősen megnövekednek. 

Az esetben, ha az elöljáró vasúti ( vízi) kirakó állomásokat létesít a hadsereg 
részére, az anyagok átvételét a hadsereg üzemanyag-szolgálatfőnökének, a szük
séges szállítóeszközök biztosítását a szállító szolgálatnak kell megszervezni. 

A kirakó állomáshoz a rakodási munkák irányítására parancsnokot kell ki
jelölni és részére a rakodáshoz szükséges technikai eszközöket és munkaerőt kell 
biztosítani. A vasúti kocsik (hajó) mozgatása kizárólag a közlekedési szervek 
által történhet. 

2. Az üzemanyagkészletek szállítása, tárolása 
A második támadó hadművelet során az üzernanyagkészletek szállítása - az 

utak és hidrotechnikai építmények nagymérvű romboLása, a nagy kiterjedésű, a 
magas sugárszintű szennyezett zónák, a nagy kiterjedésű c:rdőtüzek következtében 
- bonyolultabb tevékenység lesz, mint az első támadó hadművelet idején. A 
mélységünkben lerakott ( visszahagyott) diverzáns csoportok és speciális romboló 
osztagok tevékenysége tovább nehezíti a szállítási feladatok zavartalan végre
hajtását. Ezért fokozottabb jelentősége van az első lépcső hadosztályok harcrend
jében és a hadsereg hadműveleti felépítésének mélységében az után- és hátra
szállítási utak (gépkocsiutak) és hidrotechnikai építmények helyreállításának, a 
szállítmányok megbízható őrzésének, a tömegpusztító fegyverek elleni védelem és 
tűzvédelem rendszabályai betartásának. 

Az elrendelt készletek időben történő megalakításában - halasztást nem 
tűrő esetben - szerepet kaphat a légiszállít.ás is. Ez történhet leszállásos vagy 
ejtőernyős módszerrel, az ellátandó csapatok tevékenységi körzetében levő repülő
terektől és les2állóhelyektöl függően. A leszállásos módszerhez jól alkalmazható 
az AN-26-os szállító-repülőgép, amely szükség esetén füves repülőtéren is le tud 
szállni száraz időben. Ejtőernyős módszerrel célszerű a szükséges üzemanyagokat 
eljuttatni a hegyvidéken önállóan alkalmazott csapatokhoz abban az esetben, ha 
az üzemanyagkészletek jelentősen lecsökkentek, egyes speciális kenőanyagokból 
krónikus hiány mutatkozik és a hiányokat a nem javítható harc- és gépjárművek 
üzemanyagkészleteiből sem tudják pótolni. 

Az üzemanyagok tárolásánál a készletek megóvása érdekében, a smíllító-· és 
tárolóeszközöket a terep védelmi lehetőségeinek kihasználásával kell elhelyezni 

16 



• 

(telepíteni). Az üzemanyag elfolyás megakadályozása céljából gyakrabban kell 
ellenőrizni a tárolóeszközök állapotát. A használaton kívüli eszközöket, anyagokat 
óvni kell a sérülésektől, szennyeződésektől és lehetöség szerint földbe süllyesztve 
kell tárolni azokat. 

Szükség esetén a készletek egy része ideiglenesen, a helyszínen rendelkezésre 
álló, zsákmányolt eszközökben (üza. töltőállomások, tárolók stb.) is tárolhatók. 

3. Az üzemanyagkészletek átadása az alárendelteknek., az anyagátadások ok
mányolása 

Az alárendeltek részére az üzemanyagkészletek átadhatók: 

- a hadsereg üzemanyagraktárában (raktár-részlegében) ; 
az alárendeltek üzemanyagraktárában; 

- a hadsereg anyagátadó pontján; 
- a menetvonalak mentén telepített tábori üzemanyageUátó pontokon; 

kirakó állomásokon; 
légi szállítás esetén a ledobó-, illetve a leszálló helyeken. 

A második támadó hadművelet során az átadás elsősorban az alábbi módok 
alkalmazásával történhet: 

- amennyiben elegendő eszköz és idő ·áll rendelkezésre, szállító- és tároló
eszközökből átszivattyúzással; 

- sürgős esetben a szállító- és tárolóeszközök cseréjének, vagy ideiglenes 
megerősítésként az üzemanyag-szállítóeszközzel együtt. A sérült és meghibásodott 
töltő- és tartálygépkocsikat szükség esetén szabadeséssel kell leüríteni. 

Gyakran válhat szükségessé az alárendelt üzemanyagkészleteinek sürgős ki
egészítése. Ilyen esetben arra kell törekedni, hogy az üzemanyag közvetlenül a 
felhasználóhoz kerüljön. Ekkor a közbeeső ellátási tagozat megkerülése szükséges, 
erről azonban a megkerült tagozatot értesíteni kell. 

A hadsereg üzemanyag-raktárában (rakeárrészlegében) az anyagok átadását 
az erre a célra kijelölt átadóhelyen kell végrehajtani. Törekedni kell az anyag
átadások legrövidebb idő alatt történő lebonyolítására, ezért külön-külön autó
benzin, repülőbenzin, gázolaj, kenő- és karbantartó anyag, valamint technikai esz
köz átadóhelyeket kell berendezni. A hajtóanyag átadóhelyeknek technikailag 
alkalmasnak kell lenniük tartály- és töltőgépkocsik, tehergépkocsikon szállított 
fém- és elasztikus tartályok, 200 literes acélhordók feltöltésére. A hajtóanyagok 
gyors kiadása tábori töltősorok alkalmazásával válik lehetővé. Az átadóhelyen 
mindig annyi anyagnak kell lenni, amely a zavartalan anyagkiadást biztosítja. 

Gondosan meg ke!l szervezni az őrzés-védelmet, a tűzvédelmet és a tömeg
pusztító fegyverek elleni védelmet. 

Az alárendeltek részére történő anyagkiadások okmányolását - a vonatkozó 
előírások szerint - a nyilvántartó részleg végzi. 

A fentiekben igyekeztem összefoglalni az összfegyvernemi hadsereg második 
támadó hadművelete üzemanyag biztosításának mindazon saj·átosságait amelyet 
eddigi munkám során, a végrehajtott gyakorlatokon mint tapasztalatokat szerez
tem és összegyűjtöttem. Közreadásával célul tűztem ki, hogy a seregtest üzem
anyag-szolgálatai részére e témában az üzemanyag-biztosítást elősegítő, átfogó, 
iránymutató anyag álljon rendelkezésre. A tanulmányban foglaltak felhasználásá
val és a gyakorlatban való alkotó megoldásokkal kellő színvonalon valósulhat meg 
a második támadó hadművelet üzemanyag-biztosítása. 
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