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Fordítás a "Tii Vooruzsennih Szil" e. folyóirat 198712. számából 

A csapatok harc alatti anyagi és egészségügyi biztosítási rendszerének egyik legfon
tosabb eleme a zászlóalj hadtáp. Ezen tagozat tevékenységének hatékonysága nagymér
tékben függ a személyi állomány felkészültségétől, különösen annak tábori kiképzésé
től. 

Alakulatunk ellátó szakaszainak és zászlóalj segélyhelyeinek személyi állománya 
rendszerint gyakorlati foglalkozásokon, zászlóalj és ezred harcászati gyakorlatok idején 
tesz szert a szükséges jártasságokra. Azoknak minősége nagyban függ a vezetők szakmai 
ismereteitől, milyen gondos és részletes volt az előkészítő munka. 

Mi különös gondot fordítunk arra, hogy tevékenységünket egységes terv alapján 
koordináljuk. Ezért a zászlóaljnál harci viszonyok között telepített, mind az öt ellátóhe
lyen gyakoroltatjuk a normatívák végrehajtását. Vezetővé rendszerint az egységparancs
nok hadtáphelyettesét, vagy a qeki alárendelt szolgálatfőnökök egyikét, segítőjévé - a 
zászlósokat vagy a legfelkészültebb tiszthelyetteseket és tiszteseket jelöljük ki. Ha a 
kiképzési kérdéseket a zászlóalj- és ezredgyakorlatoktól külön dolgozzuk fel, akkor imi
tálóeszközöket alkalmazunk, bevonunk vegyivédelmi és műszaki szakembereket. 

A szakharcászati gyakorlat rendszerint három - előkészítő, alap és befejező mozza
natból áll. 

Vizsgáljuk meg a zászlóalj hadtáp személyi állománya támadás alatti ténykedésével 
kapcsolatos szakharcászati gyakorlat tervének egyik lehetséges változatát. Ilyen gyakor
latot a mi tapasztalatunkból kiindulva az alábbiak szerint lehet levezetni. 

Kiképzési kérdések 

1. A zászlóalj hadtáposzlop megalakításának rendje, előremozgás a megadott kör 
letbe, az ellátó (lőszerfelvételező, töltő, egészségügyi, technikai figyelő, élelem ellátó) 
helyek telepítése, azoknak felkészítése munkára. 

2. A zászlóalj hadtáp vezetésének megszervezése, az anyagi, technikai és egészség
ügyi biztosítás rendje támadásban. 

3. A tömegpusztító fegyverek elleni védelem, valamint az őrzés és védelem meg
szervezése. 
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Kiképzési cél: meg kell tanítani a személyi állományt "gyülekező" jelre szabatosan, 
összehangoltan tevékenykedni, a technikát és az anyagi készleteket előkészíteni szállítás
hoz, az ellátóhelyek életképességének biztosításával kapcsolatos rendszabályok végre
hajtására, települési helyeinek helyes kiválasztására és azok berendezésének elvégzésére. 
Ezen kívül be kell tervezni a harcjárművek feltöltése, a sebesültek és a sérült technika 
hátraszállítása, a rakományok nomenklatúra és megnevezés szerinti komplettírozása, az 
anyagátvétel és -átadás okmányolása, a mentesítés végrehajtása stb. szabályainak a sze
mélyi állomány részére való oktatását. 

Idő és hely (fel kell tüntetni a foglalkozások levezetésének idejét és körletét). 

Anyagi biztosítás: MTO-AT különleges tehergépkocsik, PAK-200 (KP-125, KP-
130), PP40 konyhák; sugár- és vegyi felderítőműszerek, imitálóeszközök (rakéták, köd
gyertyák, vaktöltények, robbanócsomagok) stb. 

A FOGLALKOZÁSOK TÁRGYA ÉS LEVEZETÉSÉNEK RENDJE 

Mozzanatok, kiképzési kérdések, 
A vezető tevékenysége hely, idő, a hallgató tevékenységének 

rövid ismertetése és módszertani utasítások 

1. 2. 
-

1. mozzanat: A technika és az anyagi eszközök előkészítése a terepfoglalkozáshoz, 
az üzemóra és az üzemanyagfogyasztás meghatározása. Az iránymutató okmányok és a 
szabályzatok tanulmányozása. a megszabott feladatok feldolgozása körletének tanulmá
nyozása. A gyakorlathoz való készenlét ellenőrzése, a segítők eligazítása. A terv elkészí
tése. 

Helye: állandó állomáshely, küszöbön álló tevékenység körzete. 

Idő: (fel kell tüntetni az időpontot) 

A személyi állomány ellenőrzi felsze
relését, karbantartja a technikát, elő
készíti a anyagokat rakodáshoz, a 
funkcionális kötelmek tanulmányo
zása, a normatívák megállapítása. 
Ebben az időszakban · gyakorolni 
lehet az ellátóhelyek egyes elemeinek 
telepítését és lebontását, tanulmány
nyozni kell a biztonsági rendszabá
lyokat, a vezetők tanulmányozzák a 
járművek oszlopban való vezetésé
nek sajátosságait, a vezetési jeleket 
stb. 
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Elkészíti a zászlóalj hadtáp személyi 
állománnyal és technikával való fel
töltésével kapcsolatos rendszabályo
kat, a tervező okmányokat, előkészíti 
a technikát és az anyagokat. Szükség 
esetén gyakorolja a hadtápszakembe
rekkel a hadtáp egyes elemeinek tele
pítésével kapcsolatos bonyolultabb 
műveletek végrehajtását. 



-

1. 2. 

2. mozzanat: a személyi állomány tevékenysége "Gyülekező" jelszóra. A motorok 
beindítása, az anyagi eszközök felrakása, az állandó állomáshely elhagyása. Az ellátóhe
lyek telepítése, műszaki berendezése, a normatívák végrehajtásának gyakorlása. 

Helye: a gyakorlat körlete (fel kell tüntetni a térképen) 
Idő: (fel kell tüntetni a kezdést és a befejezést) 

Megadott jelre a személyi állomány 
megkapja a fegyvert és a többi felsze
relést, elindul a telephelyre és a raktá
rakba, beindítja a motorokat és fel
rakja az anyagi eszközöket a gépko
csikra. Először azt kell felrakni, amire 
másodsorban van szükség a telepí
téskor. A rakodás befejezése után a 
személyi állományt gyülekeztetni kell 
a megszabott helyen, megszüntetni a 
feltárt hiányosságokat, pontosítja az 
első kiképzési kérdés feldolgozásá
nak rendjét és módjait, parancsot 
kap a menet végrehajtására. 

A foglalkozásvezető és segítője ellen
őrzi és értékeli a személyi állomány 
tevékenységét, a fegyverzet és az 
anyag meglétét, ügyel az oszlop 
megalakításának rendjére. Ellenőrzi 
az élelmiszer és az anyag rakodás sza
bályainak betartását. Szükség esetén 
segít a személyi állománynak az 
anyagi eszközök rakodásának meg
szervezésében, ismerteti a rakomány 
elhelyezésének és rögzítésének szabá
lyait. Az oszlop megalakulásának 
helyén a foglalkozásvezető meghall
gatja a jelentéseket, ellenőrzi a harco
sok ruházatát, átadja a vezetőknek a 
menetvonal-vázlatot, kiadja a paran
csot a menetre. Menet alatt ellenőrzi 
az oszlopparancsnok tevékenységét, 
továbbá azt, hogy hogyan tud az 
tájékozódni térképen és a környező 
tárgyak alapján, kiadja az �ellenség" 
légi és földi támadására \ionatkozó 
közlést. 

2. Kiképzési kérdés: megérkezés a megszabott feladatok feldolgozásának körletébe, 
az ellátóhelyek szétbontakoztatása, műszaki berendezése és felkészítése a munkához. 

Idő: fel kell tüntetni a kezdést és a befejezést. 
A rendeltetési helyre való megérke
zés után a személyi állomány megis'
merkedik a kialakult hadtápharcá
szati helyzettel, elhelyezi a technikát, 
lerakja az anyagot. 

A rendeltetési helyre való megérke
zés után a foglalkozásvezető ismer
teti a hallgatókkal a hadtápharcászati 
helyzetet, kijelöli az ellátóhelyek tele
pülési helyeit, megszabja a műszaki 
berendezéssel kapcsolatos feladato
kat, elvégzi a harci számvetést, meg
határozza az értesítési jeleket. 
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1. 

A kezelőszemélyzet elhelyezése és az 
őrség felállítása után a zászlóalj had
táp szakemberei hozzálátnak a 
segély-, töltő-, technikai figyelő 
lőszer- és élelmiszerellátó helyek tele
pülési körleteinek előkészítéséhez. 
A gépkocsikat és az anyagi készlete-
ket széttagoltan elhelyezi és álcázza a 
megszabott helyen. 

2. 

A foglalkozásvezető segítője ellen
őrzi az ellátóhelyek egyes elemeinek 
telepítését, méri az időt, ellenőrzi a 
biztonsági rendszabályok betartását. 

3. Kiképzési kérdés: az anyagi, technikai és egészségügyi biztosítás rendje támadás
ban. 
Idő: (fel kell tüntetni a kezdést és a befejezést.) 

A feladat kézhezvétele után a sze
mélyi állomány előkészíti a munká
hoz a technikát és a berendezést, az 
anyagi készleteket a rendeltetés szer
rinti felhasználáshoz. 
Valamennyi hadtápalegységnél őrsé
get kell felállítani, ki kell jelölni a 
légifigyelőket. Imitációs eszközök 
segítségével ki kell alakítani a reális 
harchelyzetet. Az üzemanyagtöltő 
gépkocsik vezetői felállítják jármű
veiket a megadott helyeken és előké
szítik a vonalat az üzemanyagnak a 
tartályokból a járművek üzemanyag
tartályaiba való átszivattyúzáshoz. A 
bekötőutak megjelölésére útjelzőket, 
zászlókat kell felállítani, a forgalom
szabályozók elfoglalják a helyeiket. A 
harci technika beérkezésekor el kell 
végezni azok üzemanyaggal való fel
töltését. Különös gondot kell fordí
tani a tűzrendészeti szabályok betar
tására és az üzemanyagfolyás meg
akadályozására. 
A segélyhelyen gyakorolni kell a 
kötés különböző testrészekre (fejre, 
csípőre, felső végtagra, mellkasra) 
való felrakását. A sebesültszállító pár 
kihasználva a terepgyűrődéseket, a 
feltételezett sérülteket a sebesültfé-
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A foglalkozásvezető ismerteti a hall
gatókkal a 

"
harcmezőn" kialakult 

helyzetet az alegységek részére meg
szabott feladatokat, ellenőrzi a hall
gatók tevékenységét, értékeli a funk
cionális követelmények egyes hallga
tók általi végrehajtásának minőségét, 
felhívja a figyelmet az egyes helyeken 
elkövetett hibák felszámolására. 
A töltóhelyen a foglalkozásvezető segí
tője figyelemmel kíséri a PZP-10 
telepítését, a tűzbiztonsági rendsza
bályok betartását, a járművek után
töltését. 
A zászl6alj segélyhelyen a foglalkozás
vezető stg\[G;.- kmerteti az egészség
ügyi katona e, az egészségügyi 
oktató felszerelését, az elsősegély
nyújtás terjedelmét, bemutatja 
hogyan kell kezelni az egyes rendsze
resített készleteket, megközelíteni a 
sebesültet a harcmezőn, fedezékbe 
juttatni ( oldalán, hátán, sátorlapon, 
síléceken, sebesült kihúzó csóna
kon). 
A technikai figyelóhelyen a foglalkozás
vezető segítője megtanítja az aláren
delteket a "harcmezőn" megsérült 
technika hátraszállításának fogásaira, 
hogyan kell helyesen elvégezni a 



1 

1 

1. 

szekbe juttatja, segélyben részesíti 
azokat, felrakja a .sebesülteket" a 
síhordágyra ( sebesült kihúzó csó
nakra) és FPK csörlő segítségével 
fedezékbe vontatja azokat. A sze
mélyi állomány gyakorolja a .sebe
sültek" szállításának, azok sérült har 
citechnikából való eltávolításának 
módjait. 
A THF ( technikai figyelő hely) állo
mányába tartozó személyi állomány a 
kiürítő technika rendeltetésének, 
felépítésének és lehetőségeinek 
tanulmányozása után hozzákezd a 
harc folyamán a harcjármű táprend
szerében előforduló hibák elhárításá
hoz, a lánctagok és a görgők kicseré
léséhez, elvégzi a beszabályozással és 
a kenéssel kapcsolatos munkákat, 
gyakorolja a vontatókötél beindítását 
és a sérült technika harctérről való 
kivontatását. 
A zászlóalj lőszerfelvételező hely 
telepítésére szolgáló területen a veze
tők leállítják és álcázzák a járműveket 
a lőszerekkel, előkészítik a területet a 
komplettáláshoz, telepítik a gépesí
tési eszközöket, gyakorolják a rako
mánykiadással kapcsolatos okmány
minták kitöltését. 
Az élelemellátó helyen a szakácsok 
berendezik a konyhákat, felállítják a 
sátrakat, az ÉLMELLO összes ele
meit. 

2. 

műszaki karbantartást tábori viszo
nyok között, kijavítani a hibákat a 
táprendszerben, elvégezni a beszabá
lyozással és a kenéssel kapcsolatos 
munkákat. 
A lőszerfelvételező helyen a foglalko
zásvezető segítője elmagyarázza és 
bemutatja a lőszerfelvételező hely 
megszervezésének és felépítésének, a 
lőszerek kiadáshoz való előkészítésé
nek, azok nomenklatúra és mennyi
ség szerinti komplettírozásának, az 
átadás-átvétel okmányolásának rend
jét. Különös gondot kell fordítani a 
lőszerek harcitechnikára való felraká
sának és elhelyezésének rendjére. 
Az éle/eme/látó helyen a foglalkozásve 
zető segítője bemutatja hogyan kell 
hozzáértően üzembe helyezni a 
PAK-200 (KP-125, 130) PP-40 
konyhákat, begyújtani a fúvókat. 
Figyelemmel kíséri a sátrak felállítá
sát, a személyi állomány étkezési 
helyének berendezését, az ételhulla
dék eltávolítását, a mosogatást stb. 
Ismerteti a hallgatókkal az étel hőtar
tóedényekben a peremvonalba való 
szállításának módjait, elmagyarázza, 
hogyan kell ételt készíteni evőcsészé
ben önálló egyszerű eszközök segít
ségével. 

3. mozzanat: a tömegpusztító fegyverek elleni védelem, valamint az őrzés-védelem 
megszervezése. Az ellátóhelyek berendezésének lebontása. Áttelepülés új körletbe. 

Hely: (a térképen be kell jelölni az előrevonási menetvonalat és az új körletet). 
Idö: (fel kell tüntetni a kezdést és a befejezést). 
1. kiképzési kérdés: a személyi állomány tevékenységének rendje az .ellenség" táma

dásakor és a tömegpusztító fegyverek által történő alkalmazásakor. 

,, 
- ' 

Idő: (fel kell tüntetni a kezdést és a befejezést). 
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1. 

A meghatározott jelzés elhangzása 
után az ellátóhelyek személyi állo
mánya a harci számvetésnek megfe
lelően tevékenykedik. A hadtápszak
emberek egyidejűleg vagy folyamato
san verik vissza a légi és földi "ellen
ség" támadását és ásnak fedezéket, 
futó árkokat, lövészárkokat. a 
tömegpusztító fegyverek ellenség 
általi alkalmazása következményei 
felszámolásának érdekében a zász
lóalj hadtáp közelében a harcosok 
előkészítenek egy területet a technika 
és az anyag fertőtlenítésére. 

2. 

A foglalkozásvezető megmagyarázza, 
hogy mi a tömegpusztító fegyverek 
elleni védelemnek, valamint az őrzés
nek és védelemnek a lényege, a harci 
számvetés elkészítésének rendje, 
azoknak megvalósítása milyen erők 
és eszközök által történik. Közvetle
nül a telepített ellátóhelyen be kell 
mutatni a fedezékek, futóárkok, 
lövészárkok berendezésének, a tevé
kenység rendjét a földi és légi "ellen
ség" támadásakor, szennyezett terep
szakaszokon való tartózkodáskor. 

2. Kiképzési kérdés: az ellátóhelyek berendezésének lebontása, új körletbe való áttele
pülés céljából. 

Idő: (fel kell tüntetni a kezdést és a befejezést). 

A személyi állomány meghatározott 
sorrendben lebontja és összerakja a 
berendezést és az anyagot. A pótko
csikat össze kell kapcsolni a gépko
csikkal, a területet meg kell tisztítani 
az idegen tárgyaktól. A harcosok 
pontosítják a kapott feladatokat és a 
kiadott intézkedéseknek megfelelően 
tevékenykednek. A parancs vétele 
után a vezetők beindítják a motoro
kat és a számvetésnek megfelelően 
elfoglalják helyüket a zászlóalj hadtáp 
oszlopban. 

A foglalkozásvezető és annak segítői 
ellenőrzik az ellátóhelyek berendezé
sének lebontását. 
Különös gondot kell fordítani a biz
tonsági rendszabályoknak az oszlop 
előrevonása alatti betartására. Rövid 
értékelés után a hallgatókkal ismer
tetni kell az új harcászati helyzetet és 
a zászlóalj hadtáp előtt az új körlet
ben álló feladatokat. Fel kell olvasni 
az új körletbe való áttelepítésre 
vonatkozó parancsot. 

Az új körletbe való áttelepüléssel kapcsolatos kiképzési kérdés feldolgozásakor a 
menetvonalat ajánlatos úgy kiválasztani, hogy az ismeretlen terepen húzódjon az 
állandó diszlokációtól félre eső helyen és kiképzési célokból megszervezni a technika 
üzemanyag-utántöltését. Annak érdekében, hogy a gyakorlat lefolytatása tanulságos 
legyen, a gyakorlat idejére a zászlóalj hadtáp alegységeket célszerű mások rovására az 
állománytábla szerinti létszámra feltölteni. 

A foglalkozás tervéhez rendszerint csatolandó vázlat nem beszámoló okmány. Az 
maximálisan könnyítse a foglalkozásvezető tevékenységét, ezért minden megjegyzés, 
rajz, magyarázat és jel legyen egyszerű és érthető, ne vonja el a figyelmet. 
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A zászlóalj hadtáp szakharcászati gyakorlatának sötét időben történő levezetéséhez 
az alegységeket kiegészítőleg el kell látni fényjelző-, riasztó stb. eszközökkel. 

A gyakorlat megszervezésének és levezetésének ismertetett tervét, a körülmények
től függően lehet rövidíteni, ki lehet egészíteni, meg lehet változtatni.Minden az ütem
től, a célok és a feladatoktól, a foglalkozásvezető és a személyi állomány felkészültségé
től függ. Minden esetben azonban szükség van kezdeményezésre, utánjárásra (kuta
tásra) alkotó tevékenységre. Ezek az alkotórészek - fontos feltételét képezik a hadtáp
szakemberek tábori kiképzése hatékony levezetésének és az ellátóalegységek harcké
szültsége fokozásának. 

Lenin Renddel kitüntetett Leningrádi Katonai Körzet 
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