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Az „anyagi eszközök 
utánszállítása", 

mint a hadtápbiztosítás 
sajátos ágazata 

Vass József alezredes 

A „Hadtápbiztosítás" 1986. év 1 .  számában található - fenti témájú cikkek - olva
sása, majd részletes tanulmányozása érzékelhető szellemi izgalmat váltott ki bennem. 
Gondolom sokan mások is ezt érezték. 

Szerintem feltételezhető - ezt majd az idő igazolni is fogja - hogy a hadtápbiztosí
tás elméletének fejlődésében egy jelentos fordulóponthoz érkeztünk el, mert a továbbiakban a 
hadtápbiztosítás megvalósításában tevékenykedő tisztek, tiszthelyettesek szemléletének, 
gondolkodási módjainak átalakításával a helyesebb gyakorlatot lehet majd kézzelfogha
tóan tapasztalni. 

Ez alkalommal tehát nem arról van szó, hogy milyen jelentősége van háború idején 
a katonai szállítások optimális végrehajtásának - hiszen ezt mindenki unos-untalan han
goztatta eddig is -, hanem arról, hogy ennek szervezése, tervezése és irányítása érdeké
ben a hadtáptörzsek munkájában milyen minőségű változtatást kell következetesen 
megvalósítani. 

Az együttműködő anyagi szolgálatok mindegyike tudja és általában el is fogadja, 
hogy a szabályzatok és utasítások előírásai szerint az anyagi eszközök után-hátraszállítá
sának megszervezéséért, megtervezéséért és végrehajtásuk irányításáért a mindenkori 
PK HTPH-ek a felelősek, de ennek következményeit majd csak ezek után fogják igazán 
megérteni és magukra nézve kötelezően és tudatosan vállalni. 

Örömömnek és lelkesedésemnek első nyomós oka az, hogy e témával kapcsolatos 
problémákat az MNHF-ség fogalmazta meg, felülről beindítva ezzel a szolgálaton belüli új 
elméleti munkát oly módon, hogy a téma időszerűségére is és a csapatokkal való jó kap
csolat fontosságára is nagy figyelmet fordít. 

Dr. Lapos Mihály vőrgy. elvtárs cikke óriási tapasztalatokra épülve, teljes nyíltság
gal, szenvedélyes szavakkal tárja fel a hibák és hiányosságok egész sorát és a tények fel
sorolásával mutatja be, hogy a PK HTPH-ek és a hadtáptörzsek miért nem fordíthattak, 
miért nem fordítanak kellő figyelmet a szállítások megszervezésére, terverzésére, végre
hajtások megszervezésére és irányítására. 
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Cikke feltehetően felébreszti a hadtáptisztek, tiszthelyettesek felelősségtudatát és 
fokozatosan megszünteti a formális módszereket is ezen a téren. 

Való igaz, hogy a legtöbb hibát és hiányosságot a megrögződött rossz szokások 
idézték elő. Anélül, hogy bárkit is fel akarnék menteni a felelőssége alól, én úgy vélem, 
hogy a PK HTPH-eket és törzseiket legfőképpen az a kényszerhelyzet befolyásolta, 
amely a gyakorlatok levezetésének módszeréből alakult ki. 

A csapatgyakorlatokon, törzsvezetési- és együttműködési gyakorlatokon éveken át 
a figyelem középpontjában a hadtápbiztosítási terv kidolgozása, a PK HTPH jelentése, 
az alárendelt csapatoknak kiadandó hadtápparancsok összeállítása és a PK térképére 
kerülő táblázatok elkészítése állt. A gyakorlatvezetőség is ezeken keresztül értékelte a 
hadtáptörzsek munkáját. 

Ezzel nem akarom azt mondani, hogy nem volt szállítás szervező-tervező munka. 
Volt, de legtöbbször úgy, hogy a szállítószolgálat-főnök a késve és hiányosan kapott alap
adatokkal elkülönülten gyötrődött, sokszor a gyakorlat végére sem fejezve be okmányainak 
kidolgozását. 

Súlyosbította a helyzetet az, hogy a közlekedési és szállíótó tisztek a szakma szere
tetéből, de tévesen értelmezett fontosságtudatból adódóan jelentős ideig úgy ítélik meg, 
hogy az után-hátraszállítások megszervezése, megtervezése és irányítása az ő önálló 
funkcionális feladatuk. Több esetben a parancsnok hadtáphelyettesek a törzsmunka 
gyakorlatában ezt a szemléletet törvényesítették is. 

A múltban az is előfordult - főként seregtest szinten -, hogy ezt a funkcionálási 
feladatot leadták az ellátó szervezet törzséhez. 

Örömöm és lelkesedésem második oka az, hogy a cikkek tartalmából egyértel
műen kivehető és megfogalamazható, hogy az után-hátraszállítások megszervezése, 
megtervezése és végrehajtásuk irányítása a PK HTPH és szzíkebb törzsének kizárólagos joga 
és kötelessége, amit nem szabad alvállalkozásban kiadni. 

Ez tehát olyan csoportmunka, amelyet térben és időben közös felelősséggel együtt 
tevékenykedve kell megvalósítani. Szerintem ezzel egyidejűleg hangsúlyozni kell azt, 
hogy a közlekedési és szállító szolgálat tisztjeinek legfontosabb feladatait e csoportmun
kán belül az alábbiak jelentik: 

- a szállítóeszközök, a szállító oszlopok tényleges helyzetének jelentése; 
- a szállító alegységek harcértékének jelentése; 
- a szállítási igénylések és összesítése; 
- a szolgálatra vonatkozó tervjavaslatok megfogalmazása; 
- a kiadandó szállítási tervfeladat kidolgozása; 
- a szállítások végrehajtásának az ellátó szervezetnél történő megszervezésében 

való személyes közreműködés; 
- helyszíni segítségnyújtás. 
Ehhez természetesen kiegészítésül még hozzá kell tenni, hogy a magasabb vezetési 

szinteken dolgozó hadtáptörzsekben, ahol a közlekedési és szállító tisztek száma több 
és több, sőt szakosításuk is gazdagabb, az itt felsorolt feladatok bővülnek ugyan, de ez 
nem csiikkenti a hadtáptörzs kizárólagos felelősségét. 

A hadtáptörzsnek, az előbb említett munkacsoportnak a csapatok hadtápbiztosítá
sát rendszerelméleti szemléletmóddal tevékenykedve kell megterveznie, ami azt jelenti, 
a hadtápbiztosítási rendszer elemeit (komponenseit) egy középpontba állított hasznos eredmény 
koziis e lé?isére kell képessé tennie. 
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A középpontba állított hasznos eredmény, amelynek elérésére törekedni kell, az a 
csapatok teljes értékii ellátása, a hadtápalegységek optimális mliködtetése és ezek maximális megó
vása. 

A hadtáptörzs kötelezettségéből vizsgálva azt kell látni, hogy a fő cél teljesítése 
érdekében a szervezet viselkedése, hatékonysága attól függ, hogy az elemek hogyan 
vannak rendszerré szervezve és az elemek között mennyi és milyen információ megy át. 

Nyilvánvaló, hogy a fegyveres küzdelem soráni tevékenységek megszervezésében 
fő problémát az a tény jelenti, hogy a hadtápszervezetek is, a hadtáppal biztosítandó 
csapatok is a külső és belső körülmények állandó változása mellett oldják meg feladatai
kat, azaz veszteségeik miatt állományuk és teljesítőképességük módosul, változtatják 
térbeli helyeiket stb., stb. Tehát az elemek a valóságban a konkrét körülményeknek 
megfelelően illesztendők egymáshoz. 

Az elemek összeillesztésénél, a kölcsönhatások felismerésénél és a kölcsönös kap
csolatok megteremtésénél mindig a valódi lényegre kell a fő figyelmet fordítani. Az ellátó 
tevékenység esetében vajon mi ez az említett lényeg? Tudatosan leegyszerűsítetten 
nézve az ellátást - ezt a bonyolult dinamikus folyamatot - ki lehet jelenteni, hogy az 
ellátó tevékenység nélkül iJzhetet!en tárgyi feltételei: 

az ellátási anyag, a közlekedési út és a szállítóeszkö·z. 
E három tárgyi alapfeltétel megléte esetén már csak az a vezetőszerv szükséges, 

amely a folyamatok megszervezését és szabályozását hivatott megvalósítani. A szocia
lista hadtudomány soha el nem halványuló érdeme, hogy ajánlása alapján kialakult és 
minden katonai vezetési szinten tevékenykedik is az az óriási hatáskörrel és felelősséggel 
felruházott vezetőszerv, amely hadtápvezető szervek elnevezéssel ilyen koordináció tel
jesítésére valóban képes is. 

Ezt a képességet az alábbi tényezők felsorolásával lehet bemutatni: 
- bármely szintű hadtáphelyettes az adott parancsnoknak egyik fontos helyettese; 
- a PK HTPH a funkciójából adódóan a saját csapatokra, mint ellátandókra és a 

mélységi területen levő ellátást megvalósító hadtáperőkre és eszközökre összetetten tekint; 
- a parancsnoktól ő tudja meg idejében és folyamatosan az ellátandók feladatát, 

helyét, helyzetét és helyváltoztatásuk tervezett rendjét; 
- kijelölheti az ellátó szervezetek helyét, előírhatja működésük formáját, áttelepü

lésük idejét és rendjét; 
- kiválaszthatja, kijelölheti azokat az útvonalakat, amelyeken át az anyagi források

ból a fogyasztókhoz kívánja eljuttatni az anyagi eszközöket; 
- meghatározhatja, hogy a biztosítandókat hol, milyen határidőre, milyen módon 

látja el a szükséges anyagi eszközökkel; 
- felmérheti a fogyasztások és a veszteségek várható alakulását és ebből adódóan a 

szállítási szükségletek nagyságát; 
- a szolgálati alárendeltségében levő szállító kötelékek alkalmazásáról közvetlenül, 

az alárendeltek állományába tartozó gépjárműverk igénybevételéről pedig a szállítóesz
közök központosított felhasználásának elvére támaszkodva dönthet; 

- alárendeltségében vannak és követelménye szerint működnek azok a közleke
dési szakcsapatok, amelyek a közlekedési biztosítást megvalósíthatják; 

- befolyásolhatja az anyagi eszközök csomagolási módját, egységcsomagok létre
hozását és a raktári készletek szállítóeszközökön való tárolásának rendjét; 
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- ellátó-szállitóalegységeihez tartozó rakodógépek és eszközök optimális alkalma
zását önállóan tervezheti; 

- a szükséges szintű hadtáphíradásra támaszkodva kialakíthatja és megteremtheti a 
hadtápbiztosítási rendszer elemei között az információáramlás legmegfelelőbb módját; 

- az elektronikus számítógépek vertikális rendszerét a hadtápvezetési pontokon 
alkalmazva vezetheti és irányíthatja a hadtápbiztosításban részt vevők számítógépes fel
dolgozásokra épülő munkáját. 

Bizonyos vagyok abban, hogy a Hadtápbiztosítás folyóirat rendszeres olvasói szá
mára a fenti felsorolással nem mondtam semmi újat, legfeljebb új módon. Ennek elle
nére emlékeztetőül további mondanivaló megalapozásához mégis le kellett ezeket írni. 

Ezekkel akarom ugyanis érzékeltetni azt a sajátos szerepet, amelyet a PK HTPH a 
vezetési rendszerben betölt. A sajátosság abban jut kifejezésre, hogy össz-szolgálati fele
lősséggel tevékenykedve, a PK számára egyrészt biztosítja, hogy az elsősorban az ellen
ségre és a harcfeladatot megoldó saját csapatokra összpontosíthassa figyelmét, másrészt 
lehetővé teszi részére, hogy a hadtápbiztosításban- részt vevők mindegyikének felelős 
képviselőjeként szerepelve a fontos parancsnoki döntés kialakítása során csak egy -
méghozzá helyettesi jogkörrel rendelkező - személyre kelljen fordítania a figyelmét és 
idejét. 

A célom a továbbiakban az, hogy olvasóimat a korábbiaktól kissé eltérő szemlélet 
szerint gondolkodtassam. Szerintem ugyanis az anyagi eszközök után-hátraszállitása a 
hadtápbiztosítás azon sajátos ágazata, amelynek megszervezése be van ágyazva a hadtáp
felépítésébe, a hadtáp lépcsőzésébe, telepítésébe és áttelepítésébe, elválaszthatatlanul 
kapcsolódik az után-hátraszállitási utak, illetve a katonai gépkocsiutak kiválasztásához, 
kijelöléséhez, használhatóvá tételükhöz és a közúti komendánsszolgálat megszervezésé
hez, megtervezése alapvetően függ az anyagi biztosítás szorosan vett feladataitól, a szük
ségletek alakulásának és a szállítóeszközök optimális felhasználhatóságától, a végrehajtá
suk irányítása pedig egybe esik a hadtáphelyzet-nyilvántartással és a biztosítási folyama
tok operatív szabályozásával. 

A rendszerelméleti szemléletmód kialakítása miatt láttam szükségét annak, hogy a 
kölcsönhatásokat és a kölcsönkapcsolatokat így hangsúlyozzam ki. 

Ezek után néhány - szerintem elhagyhatatlan - észrevételt teszek egy-egy problé
mával kapcsolatban. 

Kezdem mindjárt a parancsnok és az összfegyvernemi törzs meghatározó szerepé
vel. Szerintem ez olyan fontos kérdés, amelyről a „Honvédelem" lapjain kellene egy 
egészséges vitát kezdeményezni, hiszen ezt a problémát szélesebb körben kellene meg
vitatni. 

Mindenki előtt nyilvánvaló igazság az, hogy a hadtáphelyettes a tervező munkához 
nélkülözhetetlen alapkövetelményeket a saját törzse és a szolgálati ágak vezetői részére 
csak akkor fogalmazhatja meg, ha a parancsnoktól - később már nem módosuló - ada
tokat kap. Ilyen nem változó és teljeskörű információkat viszont igazán csak a harcpa
rancsok kiadása után lehet reálisan megkapni. Szerintem a törzsmunka menetére koráb
ban kidolgozott és ma is rendszeresen alkalmazott hálóterv némi módosítására lenne 
szükség. 

Mi lenne, ha a parancsnok így gondolkodna?: 
- a harcfeladat vétele előtt a csapatok feltöltése, a mozgó- és kiegészítő készletek 

megalakítása ideje alatt a hadtáphelyettes a legfontosabb beosztottam, szorosan vele 
együtt tevékenykedem; 
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- a harcfeladat vétele után - mivel a csapatok tényleges biztosítottságát, feladatra 
való felkészítettségét pontosan ismerem - a hadtáphelyettesemet még nem kötelezem 
elhatározásának jelentésére, de elgondolásomról és elhatározásomról őt is tájékoztatom; 

- a harcparancsok kiadása, az együttműködés megszervezése után viszont a had
táphelyettessel együtt dolgozva - a fegyvernemi főnököket is bevonva - teszem megala
pozottá a hadtápbiztosítás megtervezését, a csapatok harcnap alatti hadtápbiztosítását. 

Sokan nem fogadják majd megértéssel ezeket a gondolatokat, de egy tény, hogy az 
összfegyvernemi törzs és a hadtáptörzs munkájában fáziseltolódás lehetséges is és szük
séges is, amit a gyakorlatban célszerű lenne figyelembe venni. 

Továbbiakban azt kívánom elmondani, hogy azok a tisztek, akik a csapatok ellátá
sát tervezik, milyen szemlélettel tekintsenek az előbbiekben említett tárgyi feltételek 
összehangolt alkalmazására, hiszen a csapatok ellátása a reális szállítási tervek szerint 
végrehajtott szállítások eredményének tekinthető. 

Azért, hogy következetes is legyek, most tehát csak az ellátás említett három tárgyi 
feltételéhez kapcsolódva építem fel mondanivalómat. 

Az ellátási célt szolgáló anyagokkal a tervezés során elkerülhetetlenül több mozza
natban kell foglalkozni. Első mozzanatnak tekinthető a hadtáphelyzet-nyilvántartás 
tanulmányozása, az anyagi helyzet konkrét felmérése. Második mozzanat a klasszikus 
anyagi biztosítási számvetés, amely az ismert számvetési mértékegységek alkalmazásával 
ma már gépi úton kidolgozva megmutatja a készletek alakítását és az anyagi biztosítási 
feladatokat. Itt ebben a számvetésben a szorosan vett hadtápanyagokon kívül minden 
anyagfajtának szerepelnie kell, de a hadtáptörzs számára az a legfontosabb, hogy ebből 
idejében és megbízhatóan látja a várható szállítási szükségletek anyagfajtánkénti nagyságát. 

Harmadik mozzanatnak minősíthető a „szállíttatók"-tól beérkező szállítási igénylé
sek átvétele, összesítése, amely anyagfajtánként is, címzettenként is tükrözi a választ 
azokra a kérdésekre, hogy mit, mennyit, honnan, kinek a részére kell elszállítani. 

Arra gondolom nincs itt szükség, hogy azt e helyen elmondjam a parancsok had-. táphelyettes és a hadtáptörzs mi mindent tesz meg annak érdekében, hogy a szállítási 
igénylések megalapozottak legyenek, de azt megemlítem, hogy elfoglalásuk előtt az 
igénylések tételeit össze kell vetni az anyagi biztosítási számvetés adataival és tisztázni 
kell az esetleges nagyobb eltérések okát. Az igénylések körül is vannak még problémák, 
de ha majd a felelősségek alapján vizsgálják és értékelik a szállíttatók munkáját is, majd 
ők is rá fognak jönni, hogy magatartásukon változtatni kell, mert itt egyszerűen csak a 
kötelezettség fegyelmezett teljesítéséről van szó. 

Azt kell még hangsúlyoznom, hogy a hadtáptörzs az anyagokra úgy tekint, mint 
szállítandó, szállítás közben tárolandó és a rakodandó tárgyakra és a raktárakban min
denkor meglevő fajtánkénti mennyiségüket, sőt tárolási módjukat is köteles pontosan 
1smerru. 

Második tárgyi feltételnek a közlekedési utat említettem. Véleményem szerint a 
csapathadtáp tagozatban a legbizonytalanabb a helyzet ezen a téren. Pedig kiindulni 
abból az alapelvből és követelményből kell, amely a csapathadtáp tagozatban is érvé
nyes, azaz: a létrehozott hadtáperő és -eszköz csoportosításokat kösse össze egymással a 
közutak hálózata és ezeknek legyen megbízható összeköttetése az elöljáró útjaival és 
hadtáp felépítési elemeivel. 

Ebből törvényszerűen következik, hogy a csapatok előrevonása és manővere érde
kében - úgyszólván egyszeri áthaladást biztosító szinten - használhatóvá tett utakból, 
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de a hadtáp érdekében kell kiválasztani, majd kijelölni a szállítási utakat, amelyeken az 
után- és hátraszállítást meg kell valósítani. 

A parancsnok hadtáphelyettes és a műszaki főnök között olyan állandó együttmű
ködést kell fenntartani, amely lehetővé teszi az út-hídépítő m�szaki csapatok ·célszerű 
alkalmazásával a közutakra mért csapások következményeinek gyors felszámolását és a 
közúti forgalom megbízható lebonyolítását. 

A műszaki csapatok által járhatóvá tett, berendezett és fenntartott szállítási utakról 
folyamatosan pontosított útfelderítési adatokkal kell a hadtáptörzsnek rendelkeznie, 
amelyeket egyrészt a szállítás megtervezéséhez, másrészt az elöljáró számára adandó 
jelentés összeállításához kell felhasználnia. 

Ha rajtam múlna, én a csapathadtápban tevékenykedő parancsnok hadtáphelyette
seket is kötelezném arra, hogy a közúti közlekedési biztosítás feladatköreinek ismeretében tudja
nak követelményt támasztani, feladatokat szabni és irányítani a csapathadtápban is függetle
nül attól, hogy ma még ilyen feladatra rendelt szakalegységgel a hadtápon belül nem 
rendelkeznek. 

A harmadik tárgyi feltételnek említett szállító eszközökről, ezek alkalmazásáról egy 
kicsit bővebben szükséges szólni. 

Pontosabban behatárolva itt most főként csak a azállító kategóriájú gépjárművek
ről lesz szó. 

A csapathadtápban ezt a tárgyat mint anyagtároló és szállítóeszközt kell számításba 
venni és kezelni. 

Másként kifejezve, ha az anyagi készletek mobilitását a lehető legmegbízhatóbban 
fenn kell tartani, akkor egy pillanatra sem szabad elfelejtkezni a gépjárművek tároló és 
szállító funkciójáról. 

Ebből a kettős funkcióból adódóan a szállító gépjármű alkalmazási jogkörét a 
parancsnok hadtáphelyettese kiemelt felelősséggel úgy gyakomlja, hogy valamennyi anyagi 
szolgálat raktározással kapcsolatos funkcióinak zavartalan ellátását minden körülmények közótt 
biztosítja. A hadtáphelyettes és a törzs magas fokú beleélési készséggel és a tényleges 
szakmai helyzet ismeretében teremti meg a raktárak részére a működésük optimális fel
tételeit, minden olyan esetben, amikor a gépjárművek igénybevételére és alkalmazására 
intézkedik. 

A raktárak parancsnokai pedig úgy tekintenek a raktári készletek tárolása és nyil
vántartása során a gépjárművekre, mint olyan raktári tároló állványra, amelynek fő fel
adata mégis csak a szállítás végrehajtása, a parancsnok hadtáphelyettes előírásai szerint. 

A hadtáptörzs a saját ellátószervezet gépjármű szállitóeszközei alkalmazásának 
megtervezésekor némi eltérő sajátosságokat vesz figyelembe attól függően, hogy: 

- a csapatmozgások alatti; 
- elhelyezkedési ( települési) körletbeni; 
- önálló szállító oszlopbani; 
- ellátó szervezet hadtáp áttelepítésébeni szerepükről és tevékenységükről van-e 

szó. 
Az eltérő sajátosságokat részletezni e helyen úgy gondolom nem szükséges. 
Arra viszont szeretném olv�óim figyelmét felhívni, hogy milyen körültekintő 

figyelemmel és alapossággal célszerű megtervezni a gépjárművek munkáját azokon a 
területeken belül, ahol, az anyagok átvétele és átadása történni fog. Ezek azok a helyek 
ugyanis, ahol az úgynevezett saját szállitóeszközökön összehangoltan kell, hogy tevé-
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kenykedjenek az a/árendeltektől vételezésre berendelt, illetve az elöljáró tagozattól érke
zett gépjárművek csoportjaival. 

A tervezőknek először el kell dönteniök, hogy a parancsnok hadtáphelyettes 
konkrét követelményéből kiindulva, de a tényleges anyagi és szállítóeszköz helyzetet is 
figyelembe véve, az egymástól elválasztható tevékenységeket egymás után vagy párhu
zamosan egyidejűleg ugyan, de térben elkülönülve milyen sorrendben és időrendben 
célsz<;rű megvalósítani. 

Milyen tevékenységeket kell együtt vizsgálni és térben, illetve időben szabályozni? Szerintem br 
ilyen tevékenység van, amit legto·bb esetben számításba lehet venni: 

- a raktári készletekből képzett szállítmányokkal megterhelt saját gépjárművek 
kikülönítése és az úgynevezett rá.rzállítást végző szállító oszlopok 1ítbaindítása; 

- a vételézésre érkező gépjárművek fogadása, az előkészített szállítmányok átvétele és az 
alárendeltek oszlopainak visszaindulása; 

- az elöljárótól rakottan érkező oszlop fogadása, gépjármű-csoportok bevezetése, 
az anyagok átvétele és az üres járműoszlopok visszaindítása; 

- az elöljáró parancsa szerint kikülönített saját üres gépjárművek útbaindítása véte
lezésre; 

- saját ellátószervezet áttelepülése. 
A körülményektől függően a tevékenységek sorrendje, a munka nagyságrendje és 

időrendje változó lehet, de az mindenképpen figyelembe veendő, hogy az anyagmeny· 
nyiségektől és a gépjárművek teherbírásától függően jelentős darabszámú gépkocsi 
zavartalan mozgásához kell biztosítania feltételeket viszonylag kis kiterjedésű területen 
belül. 

A viszonylag kis kitetjedésű területre tudatosan törekedni is kell azért, hogy a rak· 
tárosok, a kézi rakodók és a rakodógépek alkalmazásához kedvezőek legyenek a feltéte· 
lek, de ennek ellenére a gépjárművek ilyen területen belüli mozgáskörülményeit is biz
tosítani kell, elkerülendően a sorbaállást, vagy az indokolatlan időveszteséget. 

Azon tehát lehet vitatkozni, hogy milyen legyen a formája a szállítási tervnek, de 
azon nem, hogy a hadtáptörzsnek rendelkeznie kell egy olyan szállítási tervvel, amely 
egyszerűen és áttekintően mutatja meg a járművek összehangolt munkáját úgy, hogy 
minden egyes szállítóoszlop érkezési és indulási ideje, valamint a járművek darabszáma 
pontosan leolvasható legyen erről a tervről. Egy ilyen terv teszi lehetővé a feladatok 
olyan megszabását, hogy az ellátó kötelékek parancsnoka, törzse és a raktárak vezetői is 
maguk előtt láthassák a harcnap alatti feladatok időrendiségét, tartalmát és összehan· 
goltságát. 

A szállítási terv kidolgozásának folyamata és módszere ma már mindenki előtt 
annyira ismert, hogy erről fölösleges e helyen beszélni, de egy sajátosságot mégis szeret· 
nék kihangsúlyozni. Ez a sajátosság az, hogy a szállítási tervező munka visszahat a had
táphelyettes elgondolására, tehát a parancsnok hadtáphelyettesének eleve föl kell 
készülnie arra, hogy az alapelgondolását a szállítás tervezése közben kisebb-nagyobb 
mértékben ugyan, de módosítani kell. 

Ennek bekövetkezése természetes dolog, ami miatt senki sem marasztalható el, sőt 
így válik lehetővé az erők és eszközök optimális alkalmazása. Okát pedig abban kell 
látni, hogy a legjelentősebb szállítási folyamatok teljes időszükségleteinek meghatáro· 
zása során mutatkozik meg, hogy például a csapatok ellátási sorrendjét vagy határidejét, 
sőt esetleg még a helyét is meg kell-e változtatni ahhoz, hogy mondjuk az elöljárótól 
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érkező anyagokat ne kelljen a földre rakni stb., stb. A többféle megoldási változat elfo
gadásánál mindig arra kell törekedni, hogy az ellátószervezet optimális működéséhez 
legyen biztosítva a feltétel. 

A hadtáptörzs gondos tervezőmunkája azzal zárul és válik teljessé, hogy mind a 
saját ellátószervezet, mind az alárendeltek hadtáphelyettesei részére valóban világos és 
egyértelmű feladatokat fogalmaznak meg. 

Vezetési szintektől függően a feladatszabások tartalomban is és formában is külön
bözni fognak ugyan egymástól, de azt szem előtt kellene tartani, hogy a saját ellátószer
vezet számára külön és kiemelten kell (szállítási tervfeladatban) meghatározni a saját 
gépjárművekből képzendő szállítóoszlopok részletes feladatait területből történő indu
lásuk sorrendjében feltüntetve azokat. 

Másodsorban és elkülönítetten ugyan, de meg kell határozni számukra szintén idő
rendi sorrendben frlsorolva azt is, hogy a működésük területére milyen nem saját gép
kocsi :, �'.:;.cúoszlopok lépnek be vagy ki. 

A feladatszabások harmadik fő eleme az ellátószervezet áttelepülésére vonatkozó 
adatok felsorolása. Félreértések elkerülése miatt meg kell említeni, hogy ezen kiemelt 
tartalmak mellett az intézkedések természetesen még sok más fontos feladatot is meg
határoznak, de itt most, amikor a szállítóeszközökről, mint az ellátás harmadik tárgyi 
feltételéről és annak alkalmazásáról van szó, nem célszerű ezekről is beszélni, mert a 
lényegről elterelné a figyelmet. 

Örömömnek és lelkesedésemnek még egy harmadik oka is van. Nevezetesen az, 
hogy a cikkek mindegyike megállapítja, hog'f- minőségiflwulásnak kell bekövetkeznie a had
tápalegységeknél folyó szervező-tervező munkák kivitelezésben. 

Az eddigi szemléletemhez ragaszkodva ezt úgy megfogalmazhatjuk, hogy minőségi 
javulásnak kell bekövetkeznie a szállítások végrehajtásának megszervezésében az ellátószervezet 
miíkodési területén, vagy külön kijelölt anyagátadó hely területén belül. 

A szállítások végrehajtásának megszervezése az ellátó szervezetnél abban jut kifeje
zésre, hogy a közúti szállítmányok kiképzésével, az egyes gépjárművek kiállításával, a rakodá
sok elvégzésésével, a kísérő okmányok kidolgozásával, a gépkocsi szállítóoszlop megalakításával, 
az egyes oszlopok komlex biztosításával, a küto·nböző oszlopok tervszerzl indításával vagy fogadá
sával kapcsolatba kerülő minden ember számára meg van határozva, hogy kinek, milyen 
céllal, mikor, mol, mit és hogyan kell tevékenykednie. 

Tehát még reális és érthető feladatszabások esetén is rendkívül fontos, hogy a fel
adatok súlya, jellege, időrendi fontossága világosan és egyértelműen tudatosított legyen 
az egész személyi állománynál, biztosítva ezzel a cselekvési egységet. 

Jogosan mondhatják sokan, hogy ezen a téren az igen komoly erőfeszítések már 
eddig is vitathatatlan eredményeket hoztak (lásd: MNHF 180/0196. számú Módszer
tani Útmutató). Ez igaz, de pont a jószándék miatt ezek túlszabályozottá, csak a törzsre 
korlátozottá és nehezen alkalmazhatóvá tették a szervezetnél folyó munkát. 

Továbbiakban néhány gondolattal azokat a sajátosságokat szeretném hangsúlyo
zottá tenni, amelyek a felelősség szemszögéből vizsgálva további előrelépést biztosíthat
nának. 

Abból indulok ki, (amit ugyan mindenki tud is), hogy az anyagi eszközök megha
tározott fajtájának és mennyiségének kezelésével, a raktározási funkcuiók ellátásával 
kapcsolatos felelősség a raktárak parancsnokait, vezetőit és raktárosait terheli. 
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Törvényszerűnek kell tekinteni azt a gyakorlatot is, hogy minden ellátási tagoza
ton, azaz a különböző szintű ellátó szervezetek gépjárművein a raktári készletek a legcél
szerűbb módon csoportosítva úgy lesznek elhelyezve, hogy a raktározási funkciókat a 
lehető legmegbízhatóbb módon lehessen megvalósítani. Hasonló ez a gyakorlat ahhoz, amit a 
nagykereskedelmi raktárakban, illetve az önkiszolgáló ABC üzletekben alkalmaznak. 
Ami tudvalevően azt jelenti, hogy az anyagok fő anyagfajtánként csoportosítva kerül
nek kiszállításra, majd ezt követően az üzletek állványain való felhalmozásra. A 
fogyasztó pedig szükségleteinek megfelelően emeli le az egyes darabokat és helyezi el a 
vásárlókosarába. Az elvonuló szárazföldi csapatoknál is hasonló a helyzet, bár törekvé
sek már vannak arra vonatkozóan, hogy a felhasználók várható szükségleteinek megfe
lelő egységcsomagokat alakítsanak ki már a magasabb szintű ellátási tagozatokban is. 

Gépjármű-rakományok jelentős arányú átcsoportosítására az anyagkiadások és a 
szállítások érdekében elkerülhetetlenül szükség lesz, sőt azt is ki lehet mondani, hogy a 
csapatok tervszerű ellátása a szállítások tervszerű végrehajtásán, ez pedig az anyagátcso
portosítások időbeni végrehajtásán fog múlni. 

Az úgynevezett elkülönült másik pólusú felelősség pedig az ellátó-szállító szervezet 
parancsnokának, törzsének, gépkocsi szállítóegységek parancsnokainak és a gépjármű
vezetőknek a vállán nyugszik. Ugyanis a gépjárművek tervszerű és célszerű elhelyezke
dését, kiállítását, rakodóállásba való beállítását, a járművek gyülekeztetését, az oszlopok 
felkészítését, bizto�itását, megalakítását és vezetését ők valósítják meg kizárólagos fele
lősséggel. 

Viszont a két felelősséget a legszorosabb és a legteljesebb együtt-tevékenykedéssel 
lehet csak érvényesíteni. A sikeres együtt-tevékenykedésnek vannak előfeltételei. Ezek 
az előfeltételek sajátos munkaokmányokban kaphatnak formát. 

Véleményem szerint a raktárak személyi állományának rendelkeznie kell az alábbi mun
kaokmányokkal: 

- olyan operatív anyagnyilvántartással, amely pontosan tükrözi cikkenként 
(komplettenként), hogy abból mennyi, melyik forgalmi rendszámú gépkocsin van elhe
lyezve; 

- olyan - nem léptékhelyes vázlattal, mely forgalmi rendszám feltüntetésével tük
rözi a gépkocsin tárolt anyagok térbeni elhelyezkedését. 

A szállító alegységek személyi állományának pedig az alábbi okmányokkal kell ren
delkeznie: 

- olyan részletes operatív helyzet-nyilvántartással, amely rajzos formában is tük
rözi a forgalmi rendszámok feltüntetésével a szállítóeszközök és a rakodógépek térbeni 
elhelyezkedését; 

- olyan összesítő kimutatással, amely forgalmi rendszám szerint tükrözi a rakomá
nyok fajtáját, a csomagok darabszámát és tömegét. 

Ezek megléte és folyamatos biztosítása teszik sikeressé azt a munkát, amelyet meg 
kell valósítaniok az alábbi intézkedések kézhezvétele után. 

1:- hadtáptörzstől érkező feladatszabásnak két nélkülözhetetlen okmányt kell tartal-
mazma. 

Egyik a 11szállítási tervfeladat", a másik pedig az „anyagelosztó"-k (a hozzájuk tartozó 
utalványokkal együtt). 
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A szervező munka a továbbiakban ezekre épül és folyik hol közös, hol önálló dön
téssel, de mindig úgy, hogy az időrendben legközelebb indítandó, majd sorrendben 
következő szállítóoszlopokkal kapcsolatos műveletek legyenek végrehajtva. 

Véleményem szerint célszerű lenne egy úgynevezett „Rakományok átrakásának 
(átcsoportosításának) terve" című okmány használatát általánossá tenni. Ilyen tervet 
külön-külön kellene kidolgozni a lőszerek, az üzemanyagok és egyéb anyagok tárolását 
megvalósító objektumok parancsnokaival úgyszólván minden egyes szállítmány mega
lakítása érdekében. 

Az ilyen jellegű tervezőmunka egy olyan műanyag lap alkalmazását kívánná meg, 
amelyen a rovatok állandósága mellett a gépjárművek forgalmi rendszáma is az átra
kandó anyagok nagyságrendje is beírható, illetve könnyen letörölhető lenne, majd 
újabb gépkocsi csoportok rakományainak átrakását lehetne így vele megtervezni. 

A gépkocsiszállítások végrehajtásának megszervezésén belül különös figyelmet kell 
fordítani a szállító oszlopok komplex biztosításának megszervezésére. Az ellátókötelék 
parancsnokának és törzsének ez a legfontosabb feladata, sőt hozzá tehető egy másik 
jelző is, miszerint a legnehezebb feladata, amelynek mozzanatait egy önálló külön cikk
ben kell majd leírni. Azt viszont most fontos ajánlásként leírom, hogy a minden osz
lopra meghatározott biztosítási módot és mértéket a célszerű rovatokkal kialakított 
,, . . .  sz. Oszlop Menet!evele" okmányban kell rögzíteni, amelyet minden egyes oszlop 
parancsnokanak ki kell adni, hiszen ez egy írásos menetparancsnak tekinthető, tehát 
egyértelművé teszi a feladatszabást. 

Mondanivalóm zárásaként még egy fontos feladatról és e feladat megvalósításának 
nehézségeiről szeretnék néhány gondolatot elmondani. 

A feladat időszerű, világos és valóban elhagyhatatlan, amely így írható le: mind a 
Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán, mind a Hadtáp Kiképző Központban a had
táptisztek és tisztehelyettesek (főként az ellátó-szállító) oktatásán, nevelésén belül a gép
kocsiszállítások végrehajtásának megszervezésére, a végrehajtó munka mozzanatainak teljesí
tésére kell ós.szpontosítani a figyelmet. 

Vitathatatlan, hogy az ezen a téren megnyilvánuló jószándékú törekvések már 
eddig is érvényesültek. Ez kitűnik például az új kiképzési programokra épülő tematikus 
tervekből is. 

Ugyanakkor köztudott, hogy a különböző szintű parancsnokok és beosztottak 
kötelességei, felelősségei és az általuk kidolgozandó vagy vezetendő okmányok (mun
kafüzetek) tartalma, formája nincs részletesen kidolgozva, nincs egységesen elfogadha
tóvá téve. A tanárok némi bizonytalanságban tanítanak, mert egyéni megoldásaikat 
nem ismertethetik teljes meggyőződéssel. 

Sok példát lehetne ennek igazolására felhozni, de elegendő ezek közül csak kettőt 
megemlíteni. Elsőnek említem a gépkocsi szállítóeszközök és rakodógépek helyzetének 
operatív nyilvántartását. Elvi alapként azt mindenki elfogadja és hangoztatja is, hogy az 
ilyen rendeltetésű munkaokmány tartalma és formája a HDS ELLÓ DD törzsétől a 
szállító zászlóaljon, az ellátó zászlóalj törzsén, a szállító századon az ellátószázad törzsén, 
a szállító szakaszon, az ellátószakaszon át, egészen a szállítóraj parancsnokáig terjedően 
- még a fő jellegzetességek megőrzése mellett is - eltérő kell, hogy legyen. 

Másik példának a raktári anyagkészeletek helyzete operatív nyilvántartásának 
megoldatlanságát említem meg. Ennek létjogosultságát sem vitatja senki, csak a tarta
lom és a forma nincs kialakítva, pedig az egyes vezetési szinteken más-más részletesség-
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gel kell ezeket is vezetni, hogy számszakilag mégis egyezzenek (az ilyen célú nyilvántar
tást nem helyettesítheti a „szegél y -lyukkártya" készlet használata sem). Félreértés ne 
essék, itt nem összesített adatokat tartalmazó anyagforgalmi kimutatásról lenne szó, 
hanem olyan készlet nyilvántartásról, amely a munka folyamatos viteléhez, a közúti 
szállítmány képzéséhez használható fel. 

Az ellátó-szállító szervezetekhez kerülő tisztek, tiszthelyettesek nemcsak a hadtáp
anyagokra, hanem az ellátási tagozaton megalakítandó valamennyi fajta anyagra kiterjedő 
tájékozottsággal kell, hogy rendelkezzenek. Ez ma még közel sincs megoldva. A tanintézeti 
képzésen belül a szállítások végrehajtásának megszervezése kérdéseiben is növelni kel
lene a gyakorlatias oktatást. Ezt szolgálnák olyan tantermi gyakorló foglalkozások, ame
lyekben a hallgatók különböző szerepkörben megtervezhetnék az anyagátrakások, 
anyagátcsoportosítások és a gépjármű kiállítások végrehajtásának rendjét és módját. A 
valóságos helyzet reális megközelítéséhez azonban a foglalkozások kidolgozói csak 
akkor képesek eljutni, ha legalább a csapathadtáp valamennyi ellátási tagozatára vonat
kozóan rendelkeznek valamennyi anyagfajta gépkocsikon történő tárolási módjának 
egy-egy változatával, az ellátószervezetek elhelyezkedésében való szétbontakozását tük
röző változatokkal, egy teljes feladathoz elkészített szállítási terv alapján kidolgozott 
szállítási tervfeladattal és a szolgálati ágak vezetői által kiegészített reális anyagelosztók
kal ( utalványokkal). 

Úgy is meg lehetne ezt fogalmazni, hogy a tanintézeteknek a gya.korló hadrendjük 
mintegy kiegészítéseként kellene rendelkezniök ilyen alapadatokkal. Egyetértés esetén -
a csapatok eddigi gyakorlati tapasztalatát is figyelembe véve - központi segítséggel 
lehetne ezen feltételek megteremtésével a komplex foglalkozásokat is sikeresebbé tenni. 

Véleményem szerint az is igen hasznos lenne, ha a Zalka Máté Katonai Műszaki 
Főiskola és a Hadtáp Kiképző Központ illetékesei egy kötelező munkaértekezletet tar
tanának az ilyen tartalmú oktató-nevelő munka gyakorlatiasabbá tételének szükségessé
géről és módszereiről. 

Összefoglalásként szándékomat szeretném mégegyszer megismételni. 
Ezzel a cikkel az MNHF-ség fő célkitűzéseinek indokoltságát, hasznosságát és idő

szerűségét kívántam alátámasztani. Magam részéről tudatosan foglalkoztam az alkalom
mal még főként a szemléletünk formálására használható gondolatokkal és a sajátossá
gokkal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem értette volna meg elöljáróim elvárását, 
miszerint mindenki annak örül legjobban, ha a megfogalmazott problémák megoldására 
vonatkozó konstruktív javaslatokat hallja. 
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