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Jelen 111ellÓlüet tartalmazza Deú.1c Péter alezredes 
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"A szárazföldi csapatok felszerelésére állan
dóan ujfajta harci és szaktechnika érkezik, 
amelyek korszerü eszközöket és kiszolgálást 
követelnek. Minden nap növekszik a csapatok 
harcképessége, következéskéV,pen a hadtáppal 
szembeni követelmények is nönek a csapatok 
biztositása terén''/: Golusk6 :/ 

Egy szocialista állam hadseregének mindenolda
lu fejlesztése objektiv és állandó folyamat, tendenciáit 
és tartalmát tekintve nem azonos a militarista országok 
fegyverkezési törekvéseivel, hanem a szocializmus, illetve 
a kommunizmus épitése folyamatá.~ak szerves részét képezi, 
annak törvényeihez alkalmazkodik .• Ezért a hadseregfejlesz
tés a szocializmus, vagy a kommunizmus épitésének idősza
kában arányban áll az egész népgazdaság tei'Vszerü fejlesz
tésével, a dolgozó .tömegek életszinvonalának állandó és 
folyamatos emelésével, proletár internacionalista köve
telményekkel. 

A hadseregfejlesztés országainkban objektiv 
folyamat, mert az egymással szemben .álló két tábornak a. 

lenini békés egymás mellett élés elvén alapuló viszonylag 
tartós együttlétezése, az egyes országokban a szocialista 
vivmányok megvédése csak erös, a világszinvonalhoz mérten 
korszerU fegyveres erőkkel lehetséges. 

A fegyveres erö.k fej lesz tése állandó és meg
szaki tás nélküli folyamat, különösen a tudományos - tech
nikai forradalom és az ezzel párhuzamosan kibontakozó had
Ugyi forradalom időszakában, mert a fejlődésre ható egyes 
tényezők változása oly gyors, h.0gy azok követése csak fo
lyamatossággal biztositható. Lenin irja: " egy komoly há
borura való fokozott ütemü katonai felkészülés nem szalma
láng szerü fellángolást, nem nagy hangu kijelentéseket, 
nem harci jelszavakat, hanem huzamos idejü, f~szitett, 
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kitartó és !egyelmezett tömegméretü munkát igényel"./111/ 

Ezt a törvényszerüséget a Varsói Szerződés 
tegállamaina_k pártjai, az államok leg!els6bb honvédelmi 
vezetése helyesen ismerték fel. Hazánkban, különösen 
az utóbbi lo évben a Párt VII., VIII. :é~ IX. kongresz
szusának iránymutatása alapján volt rendkivül tudatos, 
nagyarányu éa szemmel látható a fejlődés, elsősorban az 
egyes haderőnemek kialaki tása, illetve a .hadi technikai 
fejlesztés vonatlcozásában. 

Az 1970-71-ben lezárt szakasz eredményeit 
pártunk x. kongresszusa a következőképpen foglalta összes 
"A szárazföldi hadosztályok tUzereje kétszeresére, s 
csapatok ütőereje és manőverező képessé.ge - harckocsik 
és egyéb harcjármüvek rendszerbe állitáaával - jétszere
aére növekedett." /121/ 

A fejlesztés a hetvenes években, a hadügyi 
forradalom harmadik szakaszában, tartalmában és ütemé

ben is más, mint a hagyományos hadsereg fejlesztés volt. 
''Napjainkban a hadmüvészet az atomfegyverek rendszeresi
tésének korszakát, az uj hadviselési módok, az uj csa
patozervezési formák és a fegyveres erők uj szervezési 
módjai keresésének a korszakát éli", /:'?):/ 

Ez a fejlődés nem lehet spontán, egyik alap
vető összetevője a hadtudomány, mely a csapatok harcké-

l. = Lenin; e vonatkozásban s ''Vojennaja Müszl" 1972.I.sz. 
vezércikkében idézik, melyben a szerzők a szovjet ha
za védelmi ereje fejlesztésének alaptendenciájával 
foglalkoznak. Lenini összes Müvei. 42. kötet, 1:;o.old. 
/1oroszul1/ · 

2. = A MSZMP KB előzetes jelentése a x. kongresszus kül
dötteihez. Kossuth 1970. 41. old. 

:;. Q Szokolovszkij1 Hadászat; Zrinyi. 1964, '?)26. old. 
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szül tsége fenntartásának döntö tényezőjévé vált, "A je
lenlegi viszonyok között, mint még korábban sohasem, 
elengedhetetlenül szükségesek a tudományos számvetések, 
indoklások és következtetések, a tudományos előrejelzés 
nagy és kis ügyekben, békében és háboruban egyaránt, 
A hadtudománynak, a hadügy elméletének meg kell előz
nie a csapatok gyakorlatát, előre kell látni a hadmüvé
ezet fejlődésének lehetséges utjait., ," /141/ 

Kuta_tási témám feldolgozása során - fenti 
szempontokból kiindulva - arra törekedtem, hogy az szerve
sen illeszkedjen a Magyar Néphadsereg részére kidolgo
zott középtávu és távlati dokumentumokhoz, A Magyar Nép
hadsereg Távlati Kutatási Terve és a Magyar Néphadsereg 
Hadtápfőnökség Távlati Kutatási Terve egyaránt tartal
mazza az általam választott témát magábafoglaló, vagy 
ahboz szorosan kapcsolódó területet, 

A MN kutatási föirányon belül az A/2-es ta
nulmány a különböző szervezeti strukturák 
változásait meghatározó tendenciákkal foglal
kozik, azzal.a feladattal, hogy "Előre je
lezze a befolyásoló tényezők várható alakulá
sát", valamint, hogy alapot adjon a "• .. szer
vezeti struktura megfelelő átalakitásáboz", 

A MNHF-ség terve a kutatási célt ugy hatá
rozza meg, hogy "A MN hedtápbiztositását 
meghatározó tényezők elemzése utján feltár
ni a fejlődés tendenciáit, ••• a hadtápbiz
tositás rendszerének szervezeti tagozódása 
és a hadtáp vezetés strukturájának alakulásá
ban". Ennek megfelelően az ·A/8-2, témaköri 
"A hadté.pbiztosi tás szervezeti strukturáját 
meghatározó fejlődési tendenciák feltárása", 

4, ~ Minden lehető eszközzel növelnünk kell a Szovjet 
Fegyveres E:rők felkészültségét. /:Kéziratos fordi
tás a Vojennaja Müszl 1971/1, számából, 13, old, 
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Munkám megkezdésekor igyekeztem kapcsolódni 
ahhoz sz elméleti alaphoz, mely összefoglalta s Magyar 
Néphsdoereg és ezen belül a szárazföldi csapatok had
tápbiztositásánsk korszerüsitési területeit és melyet 
I/4. téma cimen ismerünk. Ez az anyag az általam válasz
tott tárgyat "az egységes ellátó szervezetek létrehozá
sa" meghatározással teszi idöszerüvé. 

Mindezek a) ,ipján a következő alapvető célo
kat tliztem magam elé1 

- tendenciák és tényezők feltárása utján 
olyan ellátó szervezetek kialakitása, melyek a korsza
rü baro és bsdszintér támasztotta követelményeknek job
ban megfelelnek, müködésük beilleszthető az anyagi biz
tositás általános rendszerébe1 

- tudományos igényü következtetésként vi
szonylag stabil szervezeti alapelvek megfogalmazása a fo
lyamatos, állandó korszerüsités és továbbfejlesztés bázi
sául1 

- a cimben foglalt szervezetek müködési és 
vezetési elveinek összefoglalásával elméleti alapot ad
ni személyi "állományuk felkészit.éséhez. 

A kérdések konkrét és határozott megközeli
tése, a célirányosaég érdekében a kutatás terjedelmét 
és irányát be kellett batárolnom. 

Ezértz 

- Az egyes kérdéseket csak a szárazföldi 
csapatok hadtápbiztositáai rendszerén belül_, csapat
hadtáp vonatkozásban tárgyaltam, mert véleményem szerint 
a szárazföldi csapatok átszervezésének helyzete és előre-
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haladott volta elsősorban ezt követeli. A hadműveleti 
hadtáp tagozatokon a merőben uj szervezetek a megvaló
sulún utjiin varmak, azokkal más kutatók foglalkoznak. 

- Feladatomnak csupán az anyagi biztositáa 
folyamatában tevékenykedő szervezetek vizsgálatát 
tekintettem, miután az egészségügyi, technikai csapa
tok szervezeti korszerüsitése részben befejezett, rész
ben az adott ágazat sr.akembereinek kutatási területét 

képezi, 

- Szándékosan kerültem az anyagi biztosi
tás általénos rendszerének vizsgálatát, a készletképzés 
általános és konkrét, de érvényben lévő követelményeinek 
birálatát, Az adott alapelvekből kiindulva kizárólag az 
anyagi biztoaitást végrehajtó kötelékek szervezeti, mü
ködési és vezetési elveit vizsgáltam, azonban olyan ösz
szefüggésben, hogy az általam következtetésként kimon
dott alapelvek az anyagi biztositás rendszerének bizo
nyos korrekciója esetén is alkalmazhatóak legyenek. 

- Szándékosan nem foglalkoztam az őrzés
védelem részletkérdéseivel, eljárásaival. Erre az elha
tározásra több ok késztetett: 

a./ az őrzés-védelem a hadtápbiztositás 
alapvető eleme, de nem a szervezet müködésének, hanem 
a müködés feltételeinek problematikájához tartozik; 

b./ az őrzés-védelem megszervezésére és 
• eljárásaira specifikus tényezők hatnak, ezek vizsgálata 

elterelt volna a téma fővonalába eső kérdésektől; 

-
c./ a kérdés kidolgozása nagy terjedelmet 
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igényel és véleményew szerint sajátos, önálló kutatási 
témát képez. 

Bnnek ellenére az anyagi biztositásra hiva
tott egysé[;e:, ós alegységek szervezetét és müködését meg
hat/irozó és befolyúsoló tényezők között kénytelen voltam 
az örzés-védelein követelmenyeit vizsgálni. llyen értelem
ben tehát e kérdések a disszertáció tárgyalási részében 
nóhány helyen szerepelnek. 

Alapelvnek tekintettem, hogy a Magyar Nép
hadsereg általános fejlesztési elgondolása nem elszi
getelten, hanem az egyesitett Fegyveres Erők általános 
koncepciójába illeszkedve valósul meg. Ez nem csak elvi, 
hanem gyakorlati tényező is, "abból kiindulva, hogy a 
szárazföldi csapataink a Varsói Szerződés Egyesitett Fegy
veres Erői első hadászati lépcsőjébe tartoznak és előrelát
hatólag több nemzetiségü front állományába kerülne': alkal
mazásra" /1 5. :/ 

5. -- A sz:'1.razföldi csnµ.<itok hadt,-,pbiztfJsit,·1si rendsze
rének korszerusi t,,se. MN HD<ltudom, ay i Intézet 
1971. 'I. old. 
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r. Fej ez e t. 

AZ ANYAGI BIZTOSITÁS SZERVEZETEI ÁTALAKI
TÁSÁNAK ÉS FOLYAMATOS FEJLESZTÉSÉNEK 
SZÜKSÉGESSÉGE, A JELENLEGI SZERVEZETEK 
BIRÁLATA 

1./ Az anyagi biztositás fogalma, lén.yege. 

Az anyagi biztositás adott rendszere, mecha
nizmusa, folyamata számomra kiinduló és alapelv, tu
dományos munkám ennek alkalmazott területére irányul. 
Az .általam választott kérdések megalapozott vizsgálata 
és az elvi biz'tionság érdekében szükségem van az anyagi 

' biztositással kapcsolatos fogalmak pontos és egyértel
mü meghatározására. A Csapathadtáp Utasitás 76. pontja 
azonban homályosan tárgyalja az anyagi biztositás fo
galmát: "ez anyagi biztositást a csapatok álland{> harc
készültségének fenntartása és a harctevékenység sikeres 
végrehajtása céljából kell megszervezni" /: 6 :/, "a 
csapatok anyagi bizto~itását ellátási áganként kell 
végrehajtani" /: 7 :/. 

• 

Segitségemre volt a velem egyidöben kapcso
lódó területen kutató munkát végző Kazinczi István 
alez., aki az anyagi biztositást a következőképpen fo
galmazta meg "· •• a harctevékenységek sikeres végre
hajtásához nélkülözhetetlen anyagi készletek létreho
zása, decentralizált felhalmozása és rendeltetési 

6. = Ez mindössze a folyamat célja. 

?. = Ez igen általános utalás a tevékenység ebyik alap
elvére, vagy inkább végrehajtásimódjára, folyama
tára, rendszerére. 
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helyre történő időbeni eljuttatása"/: 8 :/, E meghatá
rozás inkább az anyagi biztositás folyamatát, menetét 
tartalmazza és nem utal a célt magába foglaló tartalom

ra. 

Ezért láttam szükségesnek e fejezet elején 
kisórletet tenni néhány fogalom meghatározására az ál
talam választott téma megközelitésének szükségletéből 
kiindulva. 

Véleményem szerint az anyagi biztositás az 
a tevékenység komplexum, melynek eredményeként a csapa
.toknak a harchoz és a harckészült.ség fenn tartásához szük
séges anyagi eszközök időben, szükséges helyen, a fel
használáshoz szükséges formában rendelkezésre állnak. 
Ez tehát egy :folyamat, melynek számos, egymást követö, 
vagy egymás mellett megvalósuló résztényezöje van, mint 
például "a készletek felhalmozása, osztályozása, csoma
golása, rakodása, szállitása, kirakodása, raktározása, 
elszúmoláea" /1 9 1/ 

Az anyagi biztositás tartalmát vizsgálva és 
elemezve megállapithatjuk, hogy annak lényege, megvaló
sulási formája az anyagok utáns7állitása, azaz a felhal
mozott készletek rendeltetési helyre történő eljuttatása.· 
Ez azonban az anyagi biztositásnak csupán egyik, bár lé
nyeget képező, álapvetö oldala, mely általános törvény
szerüségek, egy általános technol6giEll. rendszer alapján 
folyik le. Ebből olyan következtetésre jutok, hogy az 
anyagi biztositás ált'l.lános oldala, lényege és tartalma 
maga az utánszállitás. 

8. = Kazinczi: Gondolatok az anyagi biztositás korszerü
sitéséről. Honvédelem 1970/4. "T" 90. old. 

9. = Obedzienski: Háboru és hátország. Zrinyi 1971/106.0, 
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Az arcyagi biztositó tevékenység másik ol
dala ez anyagi készletek létrehozásával és felhalmo
zásával kapcsolatos. Ennek megfelelően - véleményem 
szerint - az ellátás, mint az anyagi biztositás másik 
oldala,ez a tevékenység, melynek során az anyagok a 
közvetlenül alárendelt csapatok részére elosztásra, cso
portositásra, átadásra kerülnek, illetve végső felhasz
nálásra alkalmassá válnak. Ennek jellege az anyagok faj
tájának,_ az ellátási ágaknak, illetve az ellátási szin
teknek, tagozatoknak megfelelően különbözik, ezért az 
ellátási tevékenységre sajátos szabályok - ha ugy tet
szik - speciális szsktechnológia a jellemző. 

Igy tehát az utánszállitás ás a speciális 
sza_ltteobnológiák utján megvalósuló ellátás egymással 

• szoros egységben van. 

A Osapathadtáp Utasitás a hadtápbiztositáe 
tartalmának meghatározásakor ez alábbi kitételt hasz
nálja "egyéb irányu biztositására, kiszolgálására , .• " 
/1 lo 1/ 

A csapatok biztositásának mai körülményeit 
vizsgálva ugy látom,, hogy az egyéb_ kiszolgálási fel
adatok alatt az 1970-es években - mind a háboru, mind 
a béke körülmények között - a csapatok szempontjából 
nélkülözhetetlenné vált szolgáltatásokat kell értenünk, 
melyek egyik alapvető biztositási ág tevékenységi köré
be; sem tartoznak. 

A már hivatkozott könyvben Dudek igy fogal
maz1 "kiszolgálás / : szolgál tatás :/ azok a tevékeny
ségek, amelyeknek célja a katonák erőnlétének és a 

lo. = Csapathadtáp Utasitás 4, old. 
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harci feladatok végrehajtásához való képességének biz
tositása"/1 11 1/. Ezek körébe s fürdetés, maga a fő
zés, melegviz szolgáltatás, fűtés, beszállásolás, ét-

• 
keztetés, felszolgálás, üdültetés, pihentetés, javitás, 
Uzemanyag töltés, kényelmi körülmények biztosítása, te
metés, kereskedelmi kiszolgálás tartozik. Ezek a ténye
zők korunkban kétségtelenül megoldandó szolgáltatások. 

Szolgáltatások alatt a személyi állomány 
fenntartása, az aszközök közvetlen üzemeltetése érdeké
ben végzett olyan juttatásokat értek, melyek a konkrét 
anyagellátási feladatok körén kivül valósulnak meg. A 

szolgáltatás tehát nem ellátó, hanem fenntartó tevékeny
ség, megvalósulásához nem készletek, hanem szakképzett 
személyi állomány és technikai aparátus szükséges. Mi
után a szolgáltatások szervezése jelentős állományt igé
nyel, bár rendkivül lényegesek, - de a harcot közvEttle
nül nem befolyásolják, legjelentősebb részüket a cs,,,pathad
tápon kivül szervezik, a végrehajtáshoz szükséges llI őket 

a hadmüveleti hadtápszervek foglalják magukban. E izer
vek tevékenysége elsősorban azonban a csapatokra irányul, 
igy a csapathadtáp fogadja a szolgáltatásokat és s:ierve-

' zi azok feltételeit. 

Olyan szblgúltatúsok azonban, melyek 
' konkrét anyagellátó tevékenységgel vannak kapcsolatban 

és azokkal együttesen valósulnak meg mint pl.~ meleg 
élelem előkészitése, az üzemanyagok utántöltése, étkez
tetés, világitás, fütés, stb., magúban a csapathadtápban 
kerülnek szervezésre, végrehajtásukhoz megfelelő alegy
ségek szükségesek. A kérdés egyszerűbb megközelitése ér
dekében az ilyen szolgáltató tevékenységeket az ellátás 
körébe tartozónak tekintettem és igy az anyagi biztositás 
részeként szerveztem. 

11. = Obedzienski1 id. mü. 106. old. 
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2./ A folyamatos szervezeti fejlesztés 
általános elvi okai, 

A szocialista hadseregek folyamatos fej-
lesztését különböző tényezők határozzák meg. Mint Szoko

. loszkij munkaközössége irja "Minél szilárdabb az állam 
gazdasági rendszere és minél magasabb az ipar, tudomány 
és technika. fejlettségi szinvonala, annál nagyobb lehe
tőségek vannak a hadsereg fegyverzetének gyors, mennyi
ségi és minőségi fejlesztésére. Ez szabja meg lényegében 
a fegyveres erők fejlesztésének irányelveit, szervezeti 
felépitését, a csapatok szervezési formáit ••• "/: 12 1/ 

A hadsereg nem harmonikus, egyoldalu fej
lesztése feltétlen azzal jár, hogy egyes haderőnemek, 
vagy fegyvernemek magas szinvonala mellett más területek 
eltorzulnak, elmaradnak. Egy olyan dialektikus és komp
lex rendszerben, mint a fegyveres küzdelem, ez megenged
hetetlen és a történelem során a fejlesztés egyoldalusága 
számos háborus vereséghez vezetett. 

Természetes tehát, hogy e harcoló csapatok 
technikai, szervezeti és hadmüvészeti fejlődését szorosan 
kell kövesse, akár a hadtáp, akár egyéb biztositási te
rületek fejlesztése. 

A hadmüvészet alapvető elve, hogy "a fegy
veres küzdelem sikeres kimenetele: különösen a csapatok 
gépesitésének és felgyorsult ütemü technikai fejlődésének 
viszonyai között - egyre inkább függ annak hadtápbiztosi
tási szinvonalától és hatékonyságától" /1 13 :/ 

12. = Szokolovszkij1 Hadászat. Zrinyi 1964. 320. old. 

13. = A MN Távlati Kutatási Tervéből. 
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A fegyveres küzdelem sikerét egyre job
ban befolyásoló anyagi biztositás tehát a harc követel
ményeihez kell alkalmazkodjon, ezért a harc és az ellá
tás közötti összhang teljesebb érvén;yesitése állandóan 
követeli az anyagi biztosi tás " ••• esz köz rendszereinek, 
szervezeti strukturájánek, munkamódszereinek és eljárá- . 
sainak" fejlesztését olyan irányba, hogy azok mindenkor 
megfeleljenek "a csapatok technikai ellátottsági szin
vonalának, alkalmazáSuk módjaiból és körülményeiből fa
kadó követelményeknek." /: 13 1/ 

Az a törvény tehát, hogy a siker függ a 
hadtápbiztositástól, konkrétabban fogalmazva azt jelen
ti, hogy a harctevékenység jellege a hadtáp megszervezé
sét és munkáját alapvetöen meghatározó tényező. 

Leszkin és Kondrasev egy cikkükben /1141/ 
ezt a problémát részletesen kifejtik és 
azzal a képlettel is bizonyitják, hogy a 
harctevékenység bonyolultsága egyenes a
rán;yban neheziti a hadtáp munkáját, füg
getlenül a szükségletek volumentáEis nö
vekedésétől. Azt állitják tehát, hogy a 
hadtápbiztositással szemben a követel
ményt nem önmagában a harc intenzitása és 
az ebből fakadó szükséglet növekedés, ha
nem a bonyolultsági fok, sajátos harcel
járás határozza meg. 

A korszerü, a ?o-es évek jellemző hadi
technikai eszközeivel vivott harcnak vannak olyan uj 
vonásai és jellemzői, melyek az anyagi biztositás fo
lyamatos fejlesztésére direkt módon, közvetlenül hatnak, 
vele szemben világos és egyértelmü követelményeket tá
masztanak. Ezek az összefüggések a következőkben foglal
hatók össze: 

14. = Leszkin .- Kondrasev: A hadtáp he.í.;·e a hadmüvészet
ben. VoJennaja Müszl. 1958/5. /:Oroszul:/ 
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a./ A nagy hatásu harceszközök intenziv 
alkalmazására irányuló harceljárás nagy mennyiségü anyag
felhasználással jár, folyamatosan növekszenek tehát sz 
anyagi biztositásssl kapcsolatos mennyiségi követelmények, 
részben az utánszállitás volumene, részben s biztositás
ra kerülő anyagok sokfélesége vonatkozásában. -

b./ A tömegpusztitó fegyverek alkalmazása, 
illetve az alkalmazás állandó veszélye szükségessé teszi 
az anyagi biztositás biztonságára való törekvést, a na
gyobb mennyiségü tartalékképzést, az anyagi biztositáa 
erőinek és-készleteinek megóvását szolgáló szervek és 
rendszabályok létrehozását, foganatositását. 

c./ A magas harci ütem megköveteli sz 
anyagáremláe gyorsaságának növekedését azzal együtt, hogy 
ez utánszállitást nagyobb mélységben, távolságokra igény
li. 

d./ A harctevékenység irányok szerint fo
lyó, manőverező jellege, e helyzet gyors változásai a 
hadtápcsapatok rugalmasabb reagálását, mozgékonyságát te
szik szükségessé. 

e./ Az összes fegyvernemek és szuKcseps
t.ok tömeges és együttmüködö részvéte le s harcban az 
anyagi bi?.tosi tás komplex formáit követeli meg. 

Az anyagi biztositás rendszerének egyik ele
mét a szervezet képezi. A szervezet bizonyos értelem
ben t„r,;alom, bizonyos értelemben véve forma. Magam 
részéről - a jelen értekezésben tárgyalt téma vonst-
koz ,,sában formának tekintem az ösezee hadtáp· 
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szervezeteket, melyek funkciók szerint csoportositott 
erőket és eszközöket tartalmaznak. Ha e forma korszerüt
lenné válik, nem ad lehetőséget uj tartalmak, uj eljárá
sok és uj technikai eszköz.ők alkalmazására, nem tudja be
fogadni az uj funkcionális rendszereket és hadtáp tech
nikai eszközöket, automatikusan fellazul, a tartalmi té
nyezők szétfeszitik a régi hadtáp szervezetet. 

A korszakunkban folyó hadügyi forradalom 
alapvető kérdése, hogy az uj haditechnika -·uj szerve
zet - uj eljárás folyamatos láncolatot alkot, melynek 
elemei kölcsönhatásban vannak egymással. Az egyes ele
mek között lévő dialektikus kapcsolat éppen a közöttük 
fennálló egyensuly ideiglenes felbomlásában jelentkezik. 
"••. a fegyveres harc eszközei és megvivási módjai kö
zött megbomlott egyensuly nem az uj fegyvernek a régi 
hadviselési módokhoz való hozzá idomitásával állitható 
helyre, hanem olyan uj harcmódok és csapatszervezési 
formák alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik az uj 
fegyver harci sajátosságainak leghatékonyabb kihasz
nálását". /1 15 1/ 

Az uj haditechnikai eszközök és a régi 
szervezeti formák között megbomlott egyeneuly tehát uj 
szervezeteket követel. Igy törvényszerü, hogy a szerve
zeti formákat idöről-idöre ugy kell alakitani, hogy al
kalmasak legyenek az uj technika lehetőségeinek maximá
lis kihasználására. · 

Természetes, hogy miután a hadtáp acsa
patok szerves része, ez a követelmény a hadtáp szerveze
tekre is kiterjed, mé~ pedig több oldalról. Először, 
maga a csapatszervezet alakulása gyürüzö hatással van a 

15. = Szokolovszkij1 id. mü. 324. old. 
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~ hadtáp kötelékekre, másodszor, mert a haditechnika ki
szolgálási követelménye közvetlen igényeket is támaszt. 

• 

• 

Megkisérlem ennek a törvényszerü folyamat
nak előbb egyszerüsitett, majd egy bonyolultabb modell
jét megszerkeszteni1 

Uj haditechnika 

Uj harci szervezet Uj hadtáptechnika 

Uj hadtáp szervezet 

Olyan következtetést vontam le, hogy akár 
a csapatszervezet változik meg, akár a hadtáptechniká
ben jelentkezik minőségi változás, ez mindenképpen elő
idézi egyes hadtápegységek és alegységek strukturá
lis átrendezését. 

A valóság azonban ezt a tanulságot ilyen 
egyértelmüen nem bizonyitja. Ezért a kissé leegyszerü
sitett sémát megpróbálom egy bonyolultabb összefüggés 
keretében ábrázolni, ahol a két tényező közül jobban 
érzékelhető az elsődleges • 
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Ez a modell a következőképpen alakul: 

Uj harci technika 

Uj kiszolgáló technika 

Uj harci szervezet 

Uj ellátási elvek és módszere 

Uj harceljárás 
< 

Uj hadtápszervezet 

Uj. kiképzési rendszer 

Ez a vázlat már nem mond ellent Dr -Osabai 
ezredes megállapitásának1 "az ellátás Plveinek változása 
maga után vonja az anyagi biztosité.st végző szervek 
SZERVEZETI V ÁI/l'OZTATÁS-át is". /1 16 :/ De megfigyelhe
tő, hogy ebben a modellben az elsődleges tén.yezöt acsa
patszervezet változása jelenti, és az ellentmondás akkor 
válik teljessé, akkor követeli a hadtáp szervezeti é.tala
kitáeát, amikor az összes direkt és visszaható tényezők 

• a legnagyobb intenzitással hatnak. 

Ez tehát a hadtáp szervezeti dinamizmusát 
követelő egyik tényező. Megéllapitottuk már, hogy a fej-

16. = Dr Csabai ezds: Gondolatok a száraz·földi csapatok 
anyagellátó szervezeteinek korszerüsitéséről. 
Honvédelem: 1972/2. "T" 79. old. 
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lesztési folyamat állandó, megszakitás nélküli. A folya
matosság és állandóság kérdését a hadsereg fejlesztésében 
azonban nem szabad leegyszerüsitve értelmeznünk. A szer
vezetek belső mechanizmusának kialakitásához idő szüksé
ges, a személyi állomány megfelelő felkészitése és be
gyakoroltatása szintén időigényes, ujabb idő ·kell a kiala
kitott és meglévő szervezeteken belül azok hatékonyságá
nak növelésére, az optimalizálásra. Azt is tudjuk, hogy 
minden uj eletceiben a régin belül keletkezik, ezért egy 
uj szervezet kialakitáséhoz arra is szükség van, hogy a 
régi keretében, annak rendszervizsgálatát elvégezve, bi
rálatát kifejtve, megtaláljuk és kiemeljük az uj csiráit, 
felismerjük az ellentmondásokat. 

Ezért a hadtáp szervezetek állandó és fo-
• lyamatos tökéletesedése és változása szakaszosan, a sta

bilitás bizonyos elemeit magában hordva megy végbe. Egy 
adott struktura, pontosabban egy ellátó egység, vagy al
egység,szervezet viszonylagos stabilitása addig tart, 
amig a gyakorlatban keletkező ellentmondások e5y kri
tikus értéket nem vesznek fel. Azért mondjuk, hogy kri
tikus értéket, mert bizonyos ellentmondás a harci lehe
tőségek és az anyagi biztositás lehetőségei között szün
telenül fennáll, mint a szükséglet és lehetőség közötti 
állandó ellentmondás _specifikus megjelenési formája. 

A csapatok haditechnikai felszereltsége, 
szervezete és harceljárása tehát ellentmondásba kerül a 
hadtápbiztositással és annak forradalmi megváltoztatását 
követeli. Muzicsenkó vörgy. ir ja "Jelenleg a hadsereg 
csapatai megnövekedett harci erejének és hadtápbiztosi
tási lehetőségeinek összhangjában bizonyos ellentmondás 
figyelhető meg". /: 17 :/ 

17. ·= Muzicsenkó: A hadmüveleti hadtáp problémái. 
Vojennaja Miszl. 1967/3. "T" szám. 
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Ez az alapvető ellentmondás komplex ér
telemben jelentkezik, Ellentmondás van a mind fejlettebb 
és élenjá.r6bb harci-technika, ennek legmozgékonyabb eleme 
a fegyverzet, valamint a hadtáp technika között; állandó 
ellentmondás vagy az egYre korazerüsődő csapatszervezet 
és annak szerves rá.szét képező hadtáp struktura között; 
mindig fellelhető bizonyos ellentmondás a. szinte napról
napra megujuló harceljárási formák és a hadt~p alegysé
gek müködési formái között; és végül a hadtáp felkészi
tésében állandóan alkalmazkodni kell a csapatok harc-. 
készültségi és háborus felkészitési rendszeréhez, 

A korszerü összfegyvernemi harcra leg
jellemzőbb manőverező jellegü tevékenység a csapatok szé
lességi és mélységi kiterjedésének növekedéséhez vezetett, 
Ezért az anyagi biztositás folyamatát időben növelő ténye
ző elsősorban az ellátó vonalak meghosszabbodá13ából ered, 
Az ellentmondás tehát ugy jelentkezik, hogy a m1gyobb ü
tem, az irányokban folyó tevéken.ység során a na/.;yobb mély
ségi és szélességi kiterjedés következtében a harci-tech
nikai anyagokat felhasználók nagyobb távolságokra kerül
nek az ellátókt61 1 megnő közöttük a tér, melynek leküzdé
si ideje is meghosszabbodik tehát. 

A csapatok fejlesztésében vannak olyan idö
szakok, melyekben a fent vázolt ellentmondások kiélezet-. 
té és aktuálissá válnak, nyilvánvalóvá lesznek és könnyen 
felismerhetők, 

A harci-technika és hadtáptechnika közöt
ti ellentmondás pl, ilyen kiélezetten je
lentkezett 196}. januárjában, amikor az 
Egy:sitett F~gyveres Erők Föparancsnoka a 
Dunantulon diszlokált, a legkorszerübb 
harckocsikkal felszerelt csapatok részére 
váratlan harckészültségi gyakorlatot tar
tott magas hóban és nagy hidegben, A kivá-

• 
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16 terepjáró képességű, nagy hatótávolsá
gu, elómelegitővel rendelkező T-54 és '-r-55 
harckocsikat Csepel ;55o-es közuti szál
litó járművek, Ausztrofiát tartálygépko
csik kisérelték meg követni. A leszaka
dási távolsáj,; óriási méretűre nőtt, vilá
gosan bizonyította a korszerű harci-techni
ka és régi szállitó-technika közötti el
lentmondást. 

Az 1970-es években, azaz napjainkban az 
elvileg kifejtett ellentmondás élénken jelentkezik, el
sősorban a PSZH program megvalósulásával kapcsolatban. 
Igen aktuális Kapus alez.t "a harcoló alegységek védett
sége, mozgékonysága és a hadtáp lehetőségei között ellent
mondás alakult ki" /: 18 :/ formában megfogalmazott meg
állapitása. Az uj technikai eszközök beáramlása eredménye
ként a gépesitett lövész csapatok rendkivűl jelentős tar
talmi és szervezeti változáson mentek át. Most tehát e 
gyökerében uj és tömegesen jelentkező technika, a kiszol
gálására alkalmas korszerű hadtáptechnika és a megválto
zott szervezet élesen bizonyítja az összhangban jelentke
ző szabálytalanságokat. Az anyagi biztositás szervezetére 
jellemző mennyiségi korrekciók után a minőségi változás 
ideje érkezett el. 

Most "olyan hodtilp erők és eszközök létre
hozását/: kell a hadtudománynak támogatni - szerző:/, 

melyek. a fegyveres harc jellegéből kiindulva szervezeti 
felépitésüket és technikai ellátottságukat illetően meg
felelnek a harci egységek és magasabbegységek felépité
sének és technikai ell.átottságúnak" /: 19 :/ 

18. = Kapus Gyula: Az uj harci~technikai eszközök és 
sze:vezeti változások kihatásai a harc hadtápbiz
tositásunak elveire és módszereir2. Hadtápbi.ztosi
tás, 1972/l. "T" szám. 

19. = Patika-Csaban: A hadművészet elvei a hadtáp terüle
ten. Vojennaja Mic;zl. 1967/9. 74.old./:Oroszul:/ 
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Egy átfogó, csapatot érintő szervezet
változásnál és technikai váltásnál tehát törvényszerüek 
a változások a hadtáp vonatkozásában is. A szervezet, 
mint emlitettem, forma és a kifejtett tényezők napjaink
ban követelik a régi, immár 15 éve létrehozott és akkor 
is csak tökéletesitett formák ujjal való felváltását. 

3./ A meglévő korrigált szervezetek kor
látainak elemzése, birálata. 

A fentiekben a hadügyi forradalom.általá
nos tendenciái alapján kifejtett ellentmondás a kiélező
dés időszakában konkrét, felismerhető megnyilvánulási 
formákban jelentkezik, ezek szolgáltatják a közvetlen, 
alapvető inditékokat, hogy az anyagi biztositás, de az 
egyéb biztositási ágak területén is uj szervezeteket ala
kiteunk ki. A következőkben megkisérlem felsorolni és 
jellemezni ~zeket a közvetlen okokat. 

A./ Az anyagi biztositás dialektikusan 
összefüggő két oldala, a szállítás és az anyagkezelés 
/:tárolás:/ jelenlee szervezetileg el van váiasztva. 

okoz, 
tékony 

Ez a tény feszültséget csak attól kezdve 
amióta az uj harci-technikai eszközök és ezek ha
alkalmazására irányuló uj·harceljárások megkövete-

lik a hadtáptól a szükséges mozgékonyságot. A csapatok 
szüntelen tevékenysége érdekében, hogy az anyagi bizto
sítás hatékonysága minél magasabb, folyamata minél rövi
debb idejü legyen, az alapvető tárolóeszközzé a tehergép
kocsi vált. A ezállitó jármüvek müszaki adottságaik-
nál fogva egy átlagos harcnapon elvileg jóval nagyobb 
távolságot képesek megtenni; mint a támadás napi üteme, 
vagy mint a forduló távolság. Ezért a gépkocsik nem csak 



• 
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mint szállitó járrnüvek, hanem mint a tárolás eszközei 
/1 mint"mozgó rakt&ri állvány, konténer, 0 stb. :/ mint a 
munka eszközei/: javitás, regenerálás, töltés:/, 
mint e hadtáp alegys6flek megóvást\nak eszközei vannak ki

használva. 

Az anyagi biztosítás tárgyalt lényegéből 

kiindulva azonban meg kell állapitani, hogy a két, söt 
több oldelu rendeltetésen belül e szállitás ez elsődle-
5es. A gépjármüveken való tárolás, anyagkezelés ugy
szólvén szállitás közben valósul meg, hiszen ez anyagok 
átfutási ideje általában igen rövid. 

Miután igy e szállitás és a~ anyagkeze
lés, tárolás egysége nyilvánvaló, fes~ültséget okoz, 
hogy más szervezetek keretébe tartozik e tárolást és 
e mozgékonyságot biztosi tó eszköz -és máséba /:csak lát
szólag,/ maga a tartalom, az anyag. 

Az ezzel kapcsolatban jelentkező , bár 
még nem teljesen kiélezett konfliktusok
nak jelenleg is tenui vagyunk. Például a 
külön szervezett gépkocsi szállitó és rak
tár alegységek szükségszerüen együttes 
tevékenységéből függelmi ellentétek fakad
nak; a külön választottság miatt nem le
het elég szervezett az anyagátadó ponton 
folyó munka; a kissé megc·sontosodott szer
vezeti kötelékek immár több mint 15 éve 
akadályozzák, gáncsolják az egyik legkor
szerübb utánszállitási módszer, a ~épkocsi 
csere érvényesülését. Mindezek elaő látás
ra e szervezetek átalakitásának, összevo
násának szükségességét igazolják. 

B./ A különböző anya5i biztositási tagoza
tokra jelenleg szervezett kötelékeken belül és azok kö
zött jelentős rendszerjelle5ü korlátok mutatkoznak • 

Ezek pontos felfedése érdekében szükaéges-
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nek látom modellben kifejezni a - belső ellentmondáso
kat legjobban tükröző - hadosztály anyagi biztositási 
alegységek alárendeltségi viszonyait; 

.------L---, 
FEG?VERNEMI 

P'ÖNÖKöK 

PK. 

·'l&-~~~~1 HTPH • 

HTP. SZOLG, ÁGAK 

MÜKÖDÖ HO. 
HTP. 

1 ÖSSZEOLVAD,/ 

SZÁLL. z. 

Függelmi alá
rendelés 

~ Szakmai alárende
lés 

Egy másik modell a <:sapathadtáp anyagi 
biz'tlositási taf;ozatai között lévő ellt,rtmondásokat ábrá..; • 
zolja, 
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AZ EGYES ELLATASI SZAKASZOK FUNKCIONÁLIS RÉSZLEGEINEK 
KAPCSOLATÁBAN JELENTKEZŐ ELLENTMONDÁSOK 

HO. llAJCTARAK 

' E 

l.~egjeg:yzés~ 

- Az ezred és zászlóalj tagozat
ban a legujabb állomanytáblák 
adatait ábrázoltam. 

TMS 

ELLA ró sz AZAD 

,.,, 
szAu z. 

u. 

'> 

E 

• 

"' "' 

Z. EL.LÓ. SZ. 

E, = egyéb anyag szál
lító alegység. 

O = következetlenségek 
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A sémákat vizsgálva az alábbi megállapodá

sokat tehetjük: 

- Nem határozott és egyértelmü az egyes 
anyagi biztositó alegységek függelmi alárendeltsége, de 

szakmai vezetése sem. 

- A jelenleg széttagolt hadtáp egységek 
és alegységek folé a parancsnok és helyettesei részéről 
a politikai munka irányitása, a harckészültség fenntar
tása, a technikai biztositás, a kiképzést vezető tevé
kenység áttételesen, a hadtáp törzsön keresztül kerül 
megvalósitásra és ez feladatait mérhetetlenül megnöveli. 

- Felüről lefelé az egyes ellátási szaka
szokat vizsgálva az alsóbb tagozatokon nem találhatók 
meg az azonos rendeltetésü partnerek, igy az egyes hadtáp 
alegységek tevékenysége különböző ellátási szakaszokon 
zárul le, különböző csatornákon más-más a végpont, ami a 
vezetés és müködés szempontjából szükséges ritmus hiányá
hoz vezet. 

- A funkcionális kapcsolatokat jelző nyi
lak nem egyirányuak, egymásbafolynak, gyakorta visszaka
nyarodnak, ami az egyes szervezetekben, különösen az ez
red ellátó században jelentkező szervezési következetlen
ségeket bizonyitja. 

C./ A jelenlegi szervezetek már nem képe
sek ellátni a csapatok minőségi és mennyiségi tekintetben 
megnövekedett szükségleteinek biztositásával kapcsolatos 
valamenny1 feladatot. 

A képesség hiánya az alábbi területeken 
jelentkezik: 

- Néhány t.erületen objektive nincs meg a 
szükséges kapacitás a harc által támasztott követelmé-



• 

- 29 -

nyek kielégitésére1 

Számos szervezetben elégtelen a szállitó
tér, igya gyakorlati követelmények miatt 
az alegységek mozgékonyságára károsan ki
ható szükség megoldások/: pótkocsik:/ 
vagy szervezetileg következetlen jelensé
gek mutatkoznak. 

- Egyes feladatok végrehajtására teljesen 
hiányoznak a funkcionális elemek. A csapathadtápban je
lentkezik pl. a zsákmánygyüjtés feladata, erre azonban 
alegység nincs. Hasonlóképpen még keret sem biztosított 
a katonai kereskedelmi kiszolgálás végrehajtására, az 
elesettek temetésónek szervezésére. Hiányoznak olyan 
alapvető alegységek, mint vegyi-sugárfelderitő,· vagy tüz
oltó alegység, melyekre a lrnrszerü hadtápban feltétlenül 
szükség van. 

- A régi szervezetek nem képesek befogad
ni az uj hadtáp-technikai eszközök jelentős részét. A 
speciális gépkocsik, töltőberendezések, tábori ésőveze
tékelemek, rakodó eszközök részéro nem elegendő csupán 
telephelyi férőhelyet biztositanl, azok részére egy da
rabig lehetőség van az adott kötelékbe való beilleszke
désre, de egyre tömegesebb megjelenésük strukturális 
átrendezést igényel. 

Nehéz a jelenlegi szervezeteknél eldönte
ni, hogy ki legyen a rakodó eszközök gaz
dája, hiszen szállitó - anyagmozgató-, 
illetve raktározó funkciójuk egyenértékü 
általános munkagépi funkciójukkal. A kis 
teljesitményü belső kiszolgálásra alkal
mas csővezetékek /:töltősorok:/ helye nem 
tisztázható a jelenlegi szervezetben, mert 
egyaránt szállitó eszköz és raktári beren
dezés. Az élelmezési anyagok szállitására 
konstruált szakgépkocsik szervezeti helyé
nek eldöntésénél hasonló problémák merül
nek fel, és sokasodnak a hasonló jellegü 
döntésre váró kérdések az ujabb sajátos 
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felépitménnyel rendelkező ezakgépkocsik, 
szaktechnikei eszközök megjelenésével. 

Különösen élesen jelentkezett.ez a problé
ma a zászlóaljak /1 osztályok 1/ ellátó szakaszainál, ahol 
az utánfutó jellegü hadtáp technikai eszközök sok esetben 
meghatározzák a sz.álli tó gépj ármüvek számát is. Az üzem
anyag töltőeszköz megjelenése például a zászlóalj badtáp
ban egy külön uj alegység létrehozását követelte mag. 

D./ Nem tartható fenn tovább az anyagi 
biztoeitás területén belül gyakorlatilag meglévő erőtel
jes ágazati elkülönülés. 

Az anyagfajták, az an;y-agért felelős sze
mélyek és anyag áramlási utak különállása rendkivül nagy 
merevséget kölcsönöz az utánezállitási folyamatnak. Ez az 
elv-álasztás nem csupán béke, hanem háborus viszonylatban 
is gazdaságtalan, nem biztositja a vegyes málházás lehe
tőségeit, az anyagi biztositáei igények komplex kielégi
tését. 

Az utóbbi években számos forumon vetődött 
fel a hadtápbiztoeitáe területén müködő, egymástól szer
vezetileg és vezetésileg különválasztott ellátási és 
szolgálati ágak központi irányitáe elá helyezése, contra• 
lizációja. A kérdés mai napig is eldöntetlen, a döntés 
tudományos megalapozása még hátra van. A hadtáp biztosi
tás vezetésének egységét, a hadtápbiztoeitáe hatékonyságá
nak növelését azonban nem oldja meg, ha ceupán·a jelen
leg meglévő ellátási ágazatok irányitását vonják közöe
hatáekörbe. Csak az ellátási ágak bizonyos foku integ
rációja, merev különállásuk megszüntetése adja a problé11U! 
következetes megoldását. 
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A JL', :,leg meglévő i1gazati elkülönülés 

mind az anyagi, mind l' technikt:1i biztosltás terület~n 

la állandó átfedéseket - redményez, ugyanakkor krónikus

sá vli.11k a relattv Ka1ir,.·.~ 4cfi.s hi8ny. Nem biztositható 

s száli"itó eszközökbó.1 (~~ ,_·.1koG6 eszközökből a közpon

ti tartalék képzés, mert :,:, ágazati igények azt szétda

rabolják„ Az ágo.zatonként u2-a'.citott és fejlesztett 11 e 

raktárak szervezete 'jelen Léc, ::1/Jrtékben és szükségtele-

nül eltér egymástól" /:2o.:/ Csabai Károly ezds. 

Ezt a helyzete', ,, ,rható ellenségeink is 
vizsgálat tárgy :iv ú tették„ Ce llentani 
vörgy. és ~odoli ulez. él08 bir~lat alá 
ve~zj :, '/·,··:.::,,~-~-..,, ,,~_~lz.r.:.ti alapon fel
épül6 r.:(·rv~~~tc~ úu ezzel kapcsolatos 
al1J'éi8 szerinti elkt.ilönitést„ A fejlesztés 
elvei szerintük 11 A'l, egész szervezet át
alakitás, a főleg ~-""'' szerinti tipus
r61 a funkció szcrintJ \'af;;,, horizontális 
tipus:·3." /:21.:/ -

E./ A csar..:1thadtáp megóvósó.nak megnöveke

dett szerepe megköveteli az i'::r~és-véde lem tt-~rliletén a 

központosi tott vezetést és a i1_:.L~_·cüszati együttm~iködést, 

továbbá a hadtáp aleg:,sé5ek ko:o:c:,erü fegyverzettel való 

felszerelését. 

A hadtáp alec~·!.~gek, z;z általuk terepen 
létesi tett elemek a csapathadt,,;, bár,selyik szintjén 

- éppen az összfegyvernemi harc , l.őbb kifejtett jellem

zőinek hatására - az ellenség te:":ezett, va~:; •:t~ t;lc·,'7"' 

t,madéai objektumaivA, céljaiv~ v :tak. A pLmcelozo~~ 

technikával tevékenykedó harcfeldc·:·;. tö j/,rbrők, osztagok 

2o. = Dr Csabai Ka.roly: id. cikk. b3. old • 

21. = Cellentani - Dodoli: Hadosztályhadtáp háboruban. 
Kéziratos forditás a Rivista Mllitare 1970. 1. 
azó.mttból. Hadtudományi könyvt&r. 
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tevékenysei,.uk során a kisebb erejü hadtáp alegysét;eket 

nem kerülik meg, mert ezzel idöt vesztenek; az előreve

tett a legysé 1:e k részére kifejezetten megjelö 1 t harcfe 1-

adat lehet az utiu1szállitám. iriinyok birtokbavétele: had

táp alegyaégek megsemmisítése; a széles és nem egybe

függő arcvonalon folyó tevékenység lehetővé teszi az 

ellenség visszamacadt, de harcképes alegységeinek inten

ziv tevékenységót a hudt&p területen ; az ellenséges 

légierő kiskötelékei., 1;eppárjai a hadtáp oszlopokat vi

szonylag alacsony ve,,cteaégi kockázattal támadhatják. 

A hadtáp őrzése - védelme - oltalmazása 

azonban egyben t,z egész cuapat harcbiz tasi tósának ré

szét is képezi. Ha a mélysieben tevékenykedő ellenséges 

felderítő alegysér,;ek, előrevetett osztagok, vagy szét

vert kötelékek visszamaradt részei nem találkoznak egy 

megfelelő sürüsóeii elhnritóssal, a harc szempontjából 

a hadtópnól jel<tntösebb kötelékeket, pl. rakéta alegy

aégeke·t, törzseket, tüzér és légvédelmi tüzér ütegeket 

is veszólyeztethetnek. Ez mindinkóbb szükségessé teszi 

a csapat egész harcfeladota szempontj/iból a hadtúp örzé
se, védelme hatúkonyságén.ak fokozósi,t. 

E!zelmek a követelményeknek a jelenlegi 

szervezetek még távolról sem felelnek meg, Alkalmatlan

ságukat a következők fejezik ki legjobban: 

- az elháritás megozervezését, a védelmi 

harc vezetését nem szervezet.tszerü alegysé11perencsno

kok, hanem ideielenesen összehozott "harci" kötelékek 

megbizott vezetői, egyiittmüködő méretben pedig a más 

felelősséggel rendelkező PK HTPH /: hadtáp törzs :/ 
végzi; 

- az ugynevezett "harci" kötelékek laza 

állomé.nyuak,különböző alegységekből kerülnek összeszer-
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vezésre, ezért más személy szervezi a védelmi tevókeny
séget, ismét más a szakjellegü ellátási feladatokat, a 

kettő között gyakorta nincs összhang; 

- a különböző szervezetek nem egységes 
felépitésüek, az őrzés-védelem megszervezésében gyakran 
egyes személyek feladatának meghatározására kell szorit
kozni, nehéz sz egy objek~umben tevékenykedőket slegy
ségbe szervezni; 

- egyes alegységek /1 raktár, sütöde, 
stb. 1/ szervezetében még mindig sok az"intézeti" jel
leg, hiányzik a szervezettszerü alegységekre tagozódás, 
ezért nincsenek meg ez alapvető gyalogsági fegyverzeti 
eszközök /1 golyószóró, kézigránát, páncél-gránátvető, . ' 

páncéltörő puska, kummulativ harckocsi elleni kézigrá
n"át, infratecbnikai eszközök, stb .1/ szervezeti, raj, 
szakasz keretbehelyezésének lehetőségei; 

~ a jelenlegi alegységek /1 éppen a fen• 
tiekből kifolyólag 1/ teljesen nélkülőzik·a minimális 
védelmi hatékonysághoz ma már feltétlenül szükséges 
fegyverzetet, müszski - vegyvédelmi anyagokat, légvé
delmi eszközöket, illetve /1 hadosztály hadtáp viszon;y
latban 1/ a szakalegységeket. 

F./-A.J;.,sdtápvezetés ma a következő terü
leteken valósul meg1 

- a parancsnok elhatározásának kialaki
tásában való részvétel, az összfegyvernemi törzs el-

• látása javaslatokkal, információkkal; 

- az alárendelt csapatok, alegységek had
tápjainak !rányitása, folyamatos befolyásolása; 
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- az adott tagozatra szervezett hadtáp 
egységek és alegységek vezetése. 

Ez a szerteágazó helyzet megköveteli, 
hogy a hadtápvezetés területén elhatároljuk az adott 
ellátási szakaszon tevékenykedő szervezetek vezetését 
az alárendelt csapatok hadtápbiztositésát irányitó te
vékenységtől. 

E probléma, mint a kötelékek átszervezésé
nek inditéka az I/4. témában is szerepel. "A jelenlegi-

. nél nagyobb ütemben célszerü foglalkoznunk a vezetés 
centralizálásával /1 ezt a célt is szolgálja az ellátó 
alegységek , ••• létrehozi,sára irányuló törekvés 1/ mivel 
minden tagozatban tulzottan sok kisebb - nagyobb hadtáp
alegységet, egységet kell ma még a tagozat törzsének 
közvetlenül vezetni!' /1 22 :/ 

A jelenlegi szervezeti helyzetben ala
csony a hadtáptörze operativitása, az elhatározást ala
kitó tevékenység mélysége és intenzitása, mert sok 
esetben kisszerü - apró, napi - problémák foglalják le. 

Következtetéeek1 

A csapathadtáp szervezetek vonatkozásában 
jelentkező ellentmondás megoldásának alapvető utja a 
centralizáció. E centralizációt természetesen ugy cél
szerü végrehajtani, hogy az uj struktura már felel
jen meg a legkorszerübb követelményeknek, hiszen a 
centralizáció nem öncélu. 

22, = .A szárazföldi csapatok hadtápbi%tositási rend
szerének korszerüsitése. 14N Hadtudományi Intézet 
1971, oQl}o. :;9. old. 
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Ezért idösc.erü és ,;z ükst'.,p;es eb ő lépés
ként a csapathadtáp egysér,ek ós alegységek biztositúsi 
ágak szerinti önszcvonáua HZ ellú.tlls és kiilrités sza

kaszain - az alábbiak szerinti 

- technikai biztozitás vonuli.n hndosztál; 
javitó-vontató zászlóalj/: valamennyi fegyvernem müsza, 
ki kapacit&&út egyesitve:/, /:d,,nd'11.':/- ezred javitó
vontat6 szúzad, zúszló11lj -/:osztu~:/ javító-vontató 
szakasz; 

- egészségügyi biztositás von11lán /1a 

jelenlegi szervezetn<"k többé - kevésbé megfelelő :/ 
hadosztály egószségü11.yi zászló alj /: dandar: /- ezred 
egészeégu,;yi súczad - zaszlóalj -/:osztuly:/ egi,sz
aór,ügyi szakasz tipu:,u se('.élvhelv„1<: 

- az anyar,1 biztositós vonalán hadosz
tály szintü zászlóalj /:dandár:/- ezred szinten, szá
zad és egy korszorü szorvezetü zászlóalj /:osztályi/
ellátó szakasz /• raj :/. 

Ez utóbbiak magukb1m foglalnák az adott 
anyagi biztositási tagozat tevékenységéhez szükségen 
összes· szállitó eszközt és teljes tároló szervezotot, 
valamennyi fegyvernem és szolgnl1<ti óg szakanyagi,ra 
kiterjedően. 

Bizonyos dokumentum tervezetekben már 
létrejöttek e szervezetek keretei. Elsö lépésként ezek 
azonban még nem egy integrúlt, uj struktura jelentke
zési formáit, csupán a régi azervezetek összeadását 
éa egy már eddig is meglévő parancsnoknak, vagy törzs
nek való alárendelését jelentik. Rcndkivül sok még a 
hatasköri vita, a függelmi következetlens0g, az ellent
mondó szemlélet a már létrejött szervezeti keretekkel 
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kapcsolatban és azokon bollil, már is szi,1uos ujabb 

átszervezési inditvimy jelentkezik. Mindez azt bizo

nyi tja, hogy: 

- B:t.üks(:Gca tuJomúnyOtiull i'eltw:ni e szer

vezetek létjogosult,;:\eut, .bebö rendszeret, strukturú

jukra ható tényezőket, működésük és veze,tésük elveit; 

- meE, kell cáio lni éu le kell győzn L uz 

e területen jelentkező szubjektív, tudománytalan, prak

tikus és öpcélu nézeteket, melyek elsősorban az ágazati 

szempontokat tolják előtérbe. 

Az ilyen nézetek ellen harcolni kellett 
a Szov jttunióban is, ahol Lesz kin és 
Konclx-asev /: 23 :/ igen élesen bírálta 
az úi,nzati szempontokat előtérbe helye
ző fe lfogúst. Hogy e kérdés nyugaton is 
mennyire probléma, az olasz hadtaps,;ol
gúlot egy vezető beosztúsu személyét 
idézem, aki az amerikai COSTAR rend,· ,.e:~ 
létrehozásával kapcsolatban az alúbl i 
meY,jegyzést tetto: "olyan problémúrc',l 
von szó, amely érinti az egyes szoli;á
latok tradicióit, régen megszilárdult 
rendszerstrukturiikat, gazdasági ténye
z őket"./: 24 :/ 

Mindezek alapján olyan következtetésre ju

tottam, hogy a csapatbadtáp különböző tagozataibon az 

anyagi biztosi tássa l fo15J ,i lkozó :ozervezetek ,;sazevonása 

szükségszc r,i ~ :JJz c1.1Y :.6ge, ltö te lékek kia laki ti, sa az ellent

mondások feloldúsiillak jel, ,lcg egyetlen utja és. továb

biakban lll szervezetek belső tugolásúra, müködósére és 

vezetésére meghatározó jelleggel biró tényezőket elem-

zem és ezekből vonok le kövotkeztetésoke~. 

23. = Leszkin - Kondrosev: A hadtapvezeté's 
vezetésének szerves része. Voj0nnaja 
4. sz. 67. old. /:Oroszul:/ 

24. = Cellentani - Dodoli: id. cikk. 

a csapatok 
Mli'szl. 1961. 
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E összevont, egységes szervezetek nevé
nek eldöntését nem tartom lényeges kérdésnek. A hsf1YO
mán.yo.a1 valamint az ideiglenes jelleggel szervezett 
állománydokumentumok az"ellátó" kifejezéet használják. 
Ez nem fejezi ki kellő terminológiai pontoseággal és 
tisztaeággel e szervezet rendeltJltését, ez anyagi biz
toaitásben betöltött szerepét.·• szállitó kifejezés a 
r4gi szervezettel kapcsolatos szemlélet bizonyos foku 
konserválódáaához vezethetne. 

Az uj szervezetek - jellegüket itélve -
leginkább a hadmüveleti tagozatokban létrehozott moz
góbáziaokhoz haaonlithstnak, ezért lehetséges lenne a 
hadonztály, dandár, ezred mozgóbázis és a zászlóalj el
látó szakasz elnevezés használata, 

A lllBgam részéről - az egyszerüség, továb
bá as anyagi biztoaitás két egyeaitatt oldalának egyér-· 
telmU kifejezése kedvéért e hadosztály szállitó-ellátó 
záazlóalj1 dandár-, ezred száll1t6-ellátó század és a 
záulóalj ellátó szakasz elnevezéseket használom.,· ' 
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II. Fej ez e t, 

A SZÁLLITÓ-ELLÁTÓ K'ÖTELÉKEK SZERVEZETI 
FEJLESZTÉSÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZÖK ÉS 
SZERVEZETI ALAPELVEK 

A fegyveres erők épitésével foglalkozva 
Bzokolovszkij /1 25 1/ felsorolja a tényezőket, amelyek 
a badseregszervezést meghatározzák. Röviden összefoglal
va ezek a következök1 

a./ A:I> állam társadalmi rendje. 

b./ A tudomány és technika fejlettségének 

szinvonala. 

viszonyok, 

Nem mulaszthatom el szokolovazkij nyomén 
Engelet idézn11 "a hadseregek egesz aur
vezete és harcm6dja ••• anyagi, vagyis a 
gazdasági feltételektöl 1 az ember éa fegy
veranyagt61, vagyis a nepesség mennyisé
gétől, és a technikától fUggönek bizonyul", 

e,/ Demográfiai /1 lélekszám és megoazlé.81/ 

d,/ Az adott kor hadi-technikai és hadmU
véazeti követelményei, 

e,/ Államonként differenciá.lt sajátos té
nyezök, mint pl, katonai hagyományok, hadazintér viszo
nyok, a hadászati irány,· stb. 

Ezek általános elvek, melyeket a katonai 
rendszerelmélet csoportcsit és vesz figyelembe, Én az 
anyagi biztosítás szervezetét azonban hadmüvészeti szem
pontból vizsgálom, ezért a szá1lit6 - ellátó szer-

25, = Szokolov:azkij1 Hadászat, Zrinyi \')64, ;o3, old, 



( 

1 
' 

- 39 -

: vezetekre, azok atrukturájára ható tényezöket - hang
sulyozottan nem jelentőségüknek megfelelő sorrendben -
a következő követelményrendszer szerint tárgyalom1 

1./ Han:ászati követelmények 
2./ A hadtápbiztositás komplex rendsze

r~nek követelményei 
3./ Az anyagi biztosítási feladat 
4./ Rendszerjellegű, szervezéselméleti 

köv.etelmányek. 

1./ A biztoa1tott kötelék által támasz
tott harci követelmény - a csapat mozgékonyságának és 
patótávolságának maxl.mális biztositása. 

A korszerű technikai e,szközök, harcjár
művek, rakétaeszközök, a megnövekedett tüzerejU tüzér
a6g - harcászati és technikai jellemzőik következtében -
az anyagi szükségleteket és ennek során jelentkezö,anyag
fogyaaztás mérvét növelik meg. 

A képlet leegyezerüsitve igy fogalmazha
t61 több 6a korszerübb technika - nagyobb mennyiségű 
tartalékoland6 anyag - több szállitó eszköz, vagy ka
pacitás - nagyobb szl,mu és méreteiben i,s terjedelmesebb 
ellátó alegység. 

A technikai forradalom, illetve a tech
nikai fejlődés az eszközök kiszolgálására hivatott 
személyek és rendszerek tömegét jelentősen megnöveli 
és ez nem csup,in a fegyveres szervezetekre vonatkozik. 

Társadalmi méretekben nő a szolgáltatá
sokkal szemben támesztott igény. A szolgáltató ágaza
tokban tevékenykedő személyek száma, a szolgáltató 



- 40 -

ágazatokban felhasznált energia, tehát a kifejezetten 
nem effektiv, nem termelö /1 nem harcoló 1/, de nem is 
termelést /1harcot1/ biztositó szféra, mind szocialista, 
mind tőkés viszonylatban folyamatosan emelkedik, A fegy
veres szervezet.ek, mint társadalmi jellegü, a társadalmi 
szférába tartozó rendszerek nem vonhatják ki magukat e 
törvényszerü tendencia alól, 

Az uj technikai eszközök azonban nem pusz
tán önmagukban növelik meg az anyagi biztositás felada
tait, hanem - elsösorban - a harc természetére gyakorolt 
hatásuk· utján, 

A manöverezés tárban és időben folyik, 
s hsrooselekményeket,a csapatok tevékenységét időben és 
térben huzza szét, Gribanov /1 26 1/ megállapitja, hogy 
"A térnek,mint távolságnak a tényezője a szállitási 
feladatok megoldáeára fogja a legnagyobb hatást gyakorol
ni," Valóban, az ellátó csapatok elhelyezésében, lépcsö
zésében, az uthálózat hosszában megnövekedő távolságok 
megnövelik a szálli tási feladatot, a megnövekedett tér
rel az időszükséglet is megnövekszik, Herman Talle nyu
gat-német szerző az USA dél-vietnámi hadtápját dicsőitö 
tanulmányában /a 27 1/ ezt irja "Minden logisztikus is
meri azt a tc.r.vényt, mely szerint egy hadsereg ütőereje, 

,hatékonysá11a az ellátási utak megnövekedésével csökken", 
/a 28 1/ 

A Nagy Honvédő Háboru törtenete is szám
talan vé lMt szolgáltat, hogy a csapatok gyors előretö-

26. = Gribanov1 Az idő és tér t~ü..)'&zöinek hatása s hadtáp 
munkajára,Armejszkij Fregled 1969.lo.kéziratos for
ditás, HM Tud.ományos kézikönyvtár, 

27, = Ismeretlen eredetü kéziratban tanulmányozható, 
28, = Talle Napoleon és Hitler példáját hozza fel, de gon

dosan kerüli azokat,melyek a II,világháboru nyugat
európai hadszinterére voltak jell.emzöek 1944-45-ben, 

' 
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rése, a vártnak megfelelő, vagy azt tulhaladó sikere 
az ellátó vonalak meghosszabodását, a bázisok leszaka
dását és a további hadmüveleti hatékonyság csökkenését 
eredményezte. 

A kérdés részletesebb elemzése érdekében 
induljunk ki abból, hogy az anyagi biztositás feladata 
a csapatok szükséges anyagokkal, kellő időben történő 
ellátása, 

A kellő idö megfogalmazás a harc, vagy a 
harccal kapcsolatos egyéb tevékenységek közepette vál
toa6, igy ezt elvi mértéknek kell tekinteni,· Az elvi 
megállapitás mögött azonban azt tárjuk fel, hogy mi az az 
Utaláno11 kritérium, amely ezt a bizonyos "kellö" idöt· 
mindig befolyásolja és mindig meghatározza. Véleményem 
11zerint itt arról az idöről van azó, mely alatt a csapa
tok készletei s harc szempontjából kritikus szintre csök
kennek le, Tehát a csapatok anyagokkal való ellátása 
kellö idöban azt jelenti, hogy legkésöbb addig az idő
pontig kell a folyamatot befejezni, amelyben a kritikus 
ké11zletcsökkenés bekövetkezik, 

Igyekezzünk idődimenzióban kifejezni ezt 
a folyamatot, ezért szimbolizáljuk1 

Tag= ruiyagi biztosités folyamata. 

Miután .9 csapatok készletének kritikus 
mennyiség~ álte.lában e&y bizonyos idöazak után alakul 
ki, a kritikus mennyiség elfogyasztásának időszakát 
jelöljükt 

Tkrf = kritikus fogyasztás idötartama/1291/ 

29. = 

2 

H.9aonl6 azimbolumokat Vejszman a vezetés hatékony
ságával kapcsolatban alkalmaz, "A hatékonyságról! 
mint a csapatvezetés minőségének a~apvetö kritér -
umár6l" c. tanulmúnyban.Vojanna,ja MUSzl.19?2. lo. 
4o-45,old, 
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Azt az elvet, hogy az anyagi biztositás 
feladata a csapatok kellő időben való ellátása, tehát 
ugy fejezhetjUk ki, hegyi 

Ha a hatékonyságot biztositani akarjuk, 
m1ndenképPen meg kell legyen a megfelelő időhézag a Tag 
és Tkrf között. 

Milyen módon tudjuk biztositsni, hogy Tag 
minden esetben kisebb legyen a Tkrf-nél? Nyilvén ugy, 
hogy vagy az anyagi biztositás folyamatára szént időt 
csökkentjük, vagy a kritikus fogyasztás időtartamát· 
növel:llik meg. < 

Az"előbbieknek számos módja van, az exten
ziv utak közé tartozik a szállitó gépjármUvek szá1~énak 
növekedése, uj rakodó gépek beállitása, a gépjármU veze
tők váltásos rendszerének biztositása, melyek m1nd a Tag 
végrehajtására hivatott szervezetek tömegének bizonyos 
foku növelésével járnak, Vannak persze intenziv tényezők 
is, melyeket a későbbiekben fogok vizsgálni. 

Hogyan növelhető a Tkrf? 

Ezzel kapcsolatban kijelenthetjük, hogy 
a Tkrf nagyságát a harc intenzitásénak, valamint mozgó 
és kiegészitő készletek mennyiségének egymáshoz való vi
szonya fejezi ki. Tkrf elsősorban a szállitandó készle
tek emelésével növelhető, 

Tehát akár a Tagoeökkentésének, akár a 
Tkrf növelésének utjait keresUk, extenziv megoldások 
/1 ezeket sohasem lehet teljesen kizárni 1/ az anyagi 
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b1ztos1táara hivatott erök ezé.mének növekedését ered

ményezik. 

Szokolovszkij, amikor a Hadászat cimü 
könyvében felsorolja a hadsereg szervezésére ható téeye
zöket, jelentös helyen eml1t1 meg az adott népgazdaság 
taljesitö képességét. A·szállitó-ellátó szervezetekre· 
ható tényezök között feltétlenül foglalkoznom kell a 
népzgsdaság által objektive adott lehetőségekkel. 

Nem szabad vitatni sz effektiv harcra 
forditandó erök fejlesztésének elsődlegességét. A harci 
szervezeteket a védelem és a szövetségesi feladatok ál
tal diktált követelményeknek megfelelő hatékonyságra 

kell emelni. 

A teljes fejlesztési lehetőségen belül 
tehát elsődlegesen meghatározó a harci szervezetek kiala
k1tására forditandó költség és lehetőség. Ha a teljes 
lehetöséget x-nek vesszük és a harci szervezetek effek
tivitásával szemben fennálló követelményt y-nak, egy 
egyenlet áll elö1 

y+/x-y/: X 

Ez azt jelenti, hogy a biztositó erők arénys, illetve a 
fejlesztésük részsrénys megegyezik sz összlehet5ségböl 
fennmaradó résszel, tehát arényát az effektiv harcos 
erők szükséglete határozza meg. 

E képletet azonban bonyolitja egy fontos 
szervezési alapelv, nevezetesen, hogy bármely szervezet 
an.yag1 b1ztos1táaáboz valamilyen minimum szükséges. E 
minimum-azinvonalba /1 bármilyen kicsiny is a szervezeti/ 
nem lehet belépni. Ezért tehát ha ezt a minimális szinvo~ 
nalat ~1n-el jelöljük, ki kell jelentenünk, hogy ennek 
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egyenlőnek, vegy kisebbnek kell lenni a valóságban szer
vezett eröknél. 

.L 
= x-y 

Ebből következik, hogy ez egyes szállitó-ellátó szerve
zetek kialekitásánál sz effektiv harcos erök minden egyes 

értékére ki kell számitani e Hmin hozzátartozó értékét 
ás ezzel kell korrigálni e lehetőségek adta alapképle
tet. 

~ 

i 

Harcolók mennyisége 

~= reletive kihasználatlan 
~ kapacitás. 

Ha ~in nagyobb x-y-nál, a 
biz tasi táe területén arány
talanság, feszültség áll elö. 
Ha kisebb, a lehetöségténye
zö nincs kellően kihasználva. 
Ezért a ~in és /1 x-y 1/ 
között egyenlőségre kell tö
rekedni. 

Felvetődik azonban a kérdés, meddig növel
hető mechanikusan az anyagi biztos.itás végrehajtásár!l hi
vatott egységek és alegységek ezállitó eszközeinek száma, 
azaz a szervezetek tömege? 

Ezzel kapcsolatban két alapvető, egymással 
szemben álló tendencia figyelhető meg1 ---A harci technikai esz- Mind jobb arányok kiala-
közök tartós önállóeá- kitáeát célzó törekvés 
gát mind nagyobb kéezle- a harcoló és ellátó állo-
tek képzésével, az ehhez mány között, a harcolók 
szükséges jármüvek ezá- maximális mozgékon;yeé.Jla 
mtnak növelésével biz- és hatékonysága· érdekében. 
tositó törekvés. 
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Zsernoezek profeazor, a hadtudoményok 
doktora a következőket irja1 "A csapatok teljes gépeai
téae ée az automatikus fegyverrendszerek beállitáea 
- mint iomeretoe - az anyagi ráforditáeok emelésével, a 
munkák terjedelmének növekedésével jártak, ezek pedig 
öaszefüggéaben vannak a csapatok hadtápbiztoeitáeával. 
Mindezek eleve meghatározzák a hadtáprendezor és a had
tápbtztooitáai eszközök áltendó növekedésének tendenci
áját. /1 Kiemelés t:ölem - szerző. 1/ Az ezzel ellentétes 
irán;yzat, me:IJ a csapatok mozgékonyságát, manöverez/5 ké
pességét növelni igyekszik, olyan irán;rban hat, hogy a 
oeapatok nem harcoló réazének oeökkentéeét szorgalmazza", 
/1 }o 1/ melyet leegyezerüsitve ugy fogalmazhatunk.a a 
hadtáp, leezükitve1 az anyagi biztositásra hivatott ezer
vezet - mint tömeg antimozgékonyságot jelent, a oeapa
tok mozgékonysága ellen ható tényező, ugyanakkor mint 
szállitó tér és egyben anyagtároló terület a hatótávol
aágot növeli. 

A nemrégiben lefolytatott gyakorlatok be
bizonyitották, hogy egyes kötelékek, pl. a gépesitett 
lövész zászlóaljak készleteinek ée jármüveinek növeléae, 
vagy az elöljáró jármüveiböl történö erőteljes megerósi
tése következményeiben a széndék ellentétébe. csapott át. 
Kapus alez.valóban közvetlen gyakorlati tapasztalatok 
alapján irja, "Az elsö lépcsö.zászl6alj mögött például 
15-20 gépkocsiból álló hadtáposzlop menetel, kitéve az 
ellenség közvetlen tüzcsapásainak, gátolva a harcoló al
egységek mozgását, manővereit. /1 }l 1/ 

30. 

31. 

A gépesitett lövész zászlóalj hadtápja 
6 teherkocsiból és ezzel együtt 5 után
futóból, a segélyhely gépkocsijából, a 

= Zsernoszek: A hadtáp feladatok optimális megoldá
sának feltételeiről. Vojennaja MUszl.1969.l.sz. 
130. old. /10roszul1/ 

= Kapus Gyula I Id. mü. 
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karbantartó gépkocsiból áll, gyakorta 
magábafoglalja a gépesitett lövész szá
zadok 3 db. jármüvét, továbbá a zász- · 
16alj törzs és a közvetlenek egy-két es·z
közét. Mindehez járulhat a harckocsi . 
zászlóalj egy-hé.rom szállitógépkocsija 
/:a megerösitö harckocsi század anyaga
ival:/ és a gépesitett lövész ezred ál
tal·megerősitésre adott 2-4 db, gépkocsi. 

Az ilyen nagytömegü hadtáp-alegység osz-· 
lopa az ellenség tüzének hatása alatt el
érheti az egy. - két kilométert is, szét
tagolt elhelyezése pedig a harcrend mö
gött lo hektárnyi területet igényel. Milld
ez a szétbontakozott századok harcrendjé
vel, a zászlóalj tüzérséggel, a zászlóal
jat támogató ezred harcrendi elemekkel, 
a vezetés szerveivel a zászlóalj harc
rendjét 4-5 km. mélységre növe 11, ilyen 
mélységi·g zárja le az ezred sávja közepén 
huzódó esetleg egyetlen utat és lehetet
lenné teszi a különböző harcrendi elemek
kel való gyors manőverezést. Ha a mozgé
konyságot gátló eszközöket hátsóbb tago
zatokba vonják össze, a probléma nem 
zászlóalj, hanem ezred, vagy hadosztál;y 
viszonylatban jelentkezik. 

Azonban nem csupán a csapat mozgékonysá
gé.ról van szó, A mértéktelenül megnövekedett ellátó al
egység éppen azt a célt nem tudja megvalósitani, ami 
miatt a készleteit megnövelték. Ugyanis minél nagyobb a 
hadtáp tömege, annál kevésbé képes hozzáférni a harc
eszközökhöz, annál nagyobb lesz a leszakadási távolság, 
csökken a saját mozgékonysága. 

Ennek szemléltető példáját bizonyitotta 
a ''Vértes" gyakorlat /1 1968. :/, Amig a 
harckocsi zászlóalj teljes hadtápja 
szabályos rendben megkisére lte követni 
a nagyütemben előretörő alegységeket, a 
harcrendtől való leszakadásban elérte 
a 12 km~t is. A tüzelőkészités után 
a nap végéig a zászlóalj segélyhely 
egyetlen egy sebesültet sem tudott fel
venni. A második harcnapon,. amikor a 
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zászlóalj hadtáp első lépcsője csak a 
segélybelyből, a bsrckocs1 vontatóból 
és egy tehergépkocsiból állt, ugyszól
ván szüntelenül a harcrend közelében tu
dott előre mozogni. /1 32 1/ 

Próbáljuk meg e jelzett ellentmondás leg-
alapvetöbb faktorait szimbolizálni. 

A csapatok batótávolsága1 Eb 

A csapatok mozgékonysága Em 

A harcos. erők tömege bt 
A tevékenységet biztositó 
készletszintek, jármüvek 
mennyisége, a hadtáp tömegé 

Mindezeket megkiséreltem koordináta rend
szerben ábrázolni, melynek X tengelyén a 
ht., Y· tengelyén pedig Q belyezl<eúik el. 
Vele egyidejüleg az.Em-t X:1 tengelyen•alat-
ta, az Eh-t X2 tengelyen ugyancsak alatta 
vettem tel. • 
A különböző tényezők /:görbék:/ szerkesz
tése során tehát az X: tengely mé.s és más 
értékeket kapott. 

- Gyakorlati adatok alapján feltételeztem, 
hogy e sikeres anyagi biztosités érdeké
ben a biztoaitó erők minimumát a barco~ 
erők lo %-ában, maximumát 30 %-ában je
löljük meg. Ez az összerókön belül min. 
7,5 %-ot, max. 25 %-ot jelent. 
/: Lineáris összefügr,és, egyenes arány.1/ 

- Feltételeztem, hogy a szállitó gépjár
müvek /:Q:/ maximális tömege, szállla a 
harcoló alegységek mozgékonyságát O-ra 
redukálja és forditott arányban van a 
mozgékonyság értékével. /:·E 1/ . m 

32. = A szerző személyes tapasztalata, publikálva "Egy 
megfigyelő tapasztalatai" cimen a ;:·· ~tápbiztosi tás 
1969. "T" számában. 
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/1Hiperbola pozitiv szára- forditott 
arérry1/ 

- Elemeztem éa megállapitottam, bogy a 
csapatok bat6távolsái,a /:~1/ az anyag-:-
szállit6 jármüvek /llt:/ 0 értéke mellett 
is minimális pozitiv értéket adhat, Ezzel 
szemben a Q maximál113 tömege az E11=1 ér-
tékéhez nem azükaége/3, a kettö között a 
szállit6 eszközök számának növekedése 
növeli a bat6távolsá1;ot, 
/: Lineáris öaszefügi,éa - egyenes arérry1/ 

o•i---------~--::-,:,----.---------
Hoz1;tKoNYSÁG F"Ol(A 7 X1 

o,i------------.-,-----.-----------, X2 
HArÓrÁvOLsAa 
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A ozurkesztett fUggvények több pontban 
metszik egymáat, A mozgékonyság hiperbolájs és a ható
távolság liné,ris görbéjének metszéspontja olyan érték, 
amely a szállitó eszközök optimális arányát fejezi ki, 
a1 Hsszer6 tömegén belUl, 

Az összes metszéspontok által határolt 
terUlet /1vonelkázott rész:/ a még kedvező arányalakitá
si lehetőségeket fejezi ki, Attól függöen, hogy az adott 
időszakban az elsődleges követelmény a mozgékonyság, 
vagy a hatótávolság, az arányok e területe.n belUl ala
kithatók, 

Megfigyelhetjük, hogy a harcos erők.és az 
azokat kiszolgálók között az arány történelmileg, folya
matosan a harcos erők rovására, a kiszolgáló erők növe
kedése irányában hat, Ennek biztosítására - saját adat
gyüjtéeem alapján - szerkesztettem az alábbi táblázatot1 

1935, 
1941-42, 
1944-45, 
1955, 
1963, 
1966, 

Csa~athadtá~ erők arán;ya az összerők ~-ában 
Német 

lo 
lo 

Szovjet USA Japán Magyar Átlag 

lo lo 6 lo 

11,2 12 lo 11 

13 20 l? 16 

9 16 8,5 lo 

13 lo ro 

12 13,3 12 12 

Megjeg;yzés: Az utolsó rovatban szereplő 
számok becsült átlagok, 
Az adatok gyalogos erőkre 
vonatkoznak. 
/: Körmendi alez. disszer

tációjából. 1/ 
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A táblázat számszerü adataihoz mér hozzá 
kell tennünk ezt a nyilvánvaló tendenciát, hogy az egy 
katonára jutó hadianyag az ókortól napjainkig folyama
tosan növekedett, A hadianyagok növekedése sz abszolut 
szállitandó anyag mennyiségében és az anyagok fajtáinak 
szaporodásában egyaránt megfigyelhető. Minden uj hadi
technika általában uj és nagyobb mennyiségü hadianyagot 
követel, 

Ha ezt a tényt és a megelőző szemléltető 
táblázatot elemezük, megállapithstjuk a következőket, 

- a fejlődés során folyamatosan növeke
dett az utánpótlásra kerülő hadianyag mennyisége és ezzel 
- bár nem egyenlő ütemben - a hadtáp csapatok állománya is; 

- intenziv háboru időszakokban, sajátos 
hadszinzéri körülmények között a kiszolgáló erők részará
nya ugrásszerüen megnövekedett; 

- a hadtáp technika területén kialakult 
reformok, uj kiszolgáló eszközök megjelenésekor a hadtáp
erők részaránya bizonyos mértékig csökkent, 

Ezen adatokat és megállapitásokst grafi
kusan ábrázolva vonhatunk le bizonyos következtetéseket a 
hadtáperők részarányának várható alakulására, 

Történelmi időszámitás 
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A görbe irányból a tendencia abszurdi
tását lehet kiolvasni, hiszen pontosan nem tudjuk meg
állapitani, hogy a kiszolgáló szervezetek növekedési 
görbéje mikor laposodik el és mikor fog lefelé esni. 
Azt azonban kétségtelenül megállapithatjuk, hogy egy 
globális, elvonatkoztatott halmazon belül az anyagi 
biztoaitáara hivatott erök aránya növekszik /1bár egyen
löre nem éri el nagy%-ot :/, de a kiszolgáló technika 
és anyagtechnológia területén bekövetkezö forradal
mi változás miatt ujra bizonyos csökkenésnek lehetünk 
majd tanui. 

Az arányoknak a nem harcoló /1nem csupán 
hadtáp1/ erök javára való eltolódásának az e szerveze
tekben meglévö belső, immanens motivumai is vannak. Ál
talánosan figyelt jelenség, hogy az adminisztrativ, nem 

' közvetlenül harcoló, /avagy termelői/ aparátus folyama
tosan növekszik. Vezető szervek vonatkozásában ezt, 
"Parkinson törvénye", vagy "Parkinaon kór" néven is 

' . 

, emlegetik. 

A belaö okok, melyek a hadtápazervek bur
kolt, vagy nyilt, de folyamatos gyarapodását elöidézik, 
abból erednek, hogy a kiszolgálandó szervezet saját 
érdekében, illetve a hatékonyság mind magasabb foka ér
dekében állandóan uj éa uj célokat tüz a kiszolgáló szer~ 
vezetek elé. 

E célok egyrészét eljárási korazerüsi
téseel; más részét azonban s más területen nélkülözhető 
munkaerö, személyi állomány elvonásával, átcaoportosi
táaával oldják meg. 

Béke időszakban a feladat s harckészült
ség, a kiképzés, a szolgálati és életkö
rülmények fokozottabb biztositáaára 
irányuló törekvés. A morális elismerésre 
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törekvő ellátó szervezet belső motivu
moktól vezetve az elé állitott feladat 
mind nagyobb értékü, sok esetben repre
zentativ megoldásra törekszik, 

Megfigyelhetjük tehát, hogy bizonyos időn 
belül a kiszolgáló szervezetek, vagy kiszolgáló mllllkával 
foglalkozó személyek száma önmagától gyarapszik, eljárá
si átszervezésekkel, hatékony rendszabályokkal kell visz
szaállitani az egyensulyt, 

Következtetések: 

A felsorolt megállapitások azt igazolják, 
hogy a hatótávolság növekedésével a harcoló és hadtáp 
erők közötti arányok a csapatok mozgékonysága szempont
jából látszólag kedvezőtlenül, ez anyagi biztositás szer
vezeteinek növekedése irányába változnak. Az ezzel kap
csolatos törvényszerüséget Dudek lengyel szerző meg is 
fogalmazza, "Nem valószinü, hogy az arányok eltolódásá
nak fol;yamata már végetért volna; az uj fegyverek és 
eszközök megjelenésével ujabb ellátó és kiszolgáló had
tápelemek szervezése válik szükségessé. A hadtáp szerve), 
méreteinek növekedése a hadseregek korszerüeődésének fo
lyamatát kisérö jelenség" /: :,:, :/ 

Miután e törvényszerüségnek a csapatok 
, harca szempontjából negativ következményei is vannak, 

rendkivül fontos helyesen megitélni azokat az arányokat, 
melyek optimálisak. 

''Napjainkban a ha~tép nem csak fejlődik 
és korsze.rüsődik, hanem keressük a leg
optJ.málisabb viszonyt a harcoló és ki
szolgáló erők között". /:Goluskó:/ 
/: ;~ :/ 

:,:,. = Obedzienski, Id. mü. 109. old. 
:,4. = Golusko prof. hadtudományok doktora:A szárazföldi 

csapatok hadtápja napjainkban.Til 1 Sznabzsenyie. 
1970. 5. sz. ké2.iratos ford.MN .Hadtudományi Köeyvtár. 
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Keresnünk kell tehát azokat az utakat, 
ellenható tényezőket, melyek lehetővé teszik az anyagi 
biztositáa szervei részére, hogy a reájuk háruló fela
datot e legkisebb, e csapatok mozgékonyságát legkevés
bé gátló szervezetekkel oldják meg. Ezért e szerveze
tek kialekitásánál ez alábbi elveket kell érvényesitenia 

A./ A szervezet legyen alkalmas e Tag• 
/a anyagi biztositasi folyawat 1/ idejének intenziv · 
jellegü csökkentésére, azaz ez anyagáramlás gyoreitá
sáre. Ennek érdekében& 

- e ceepethedtáp különböző tagozatain 
és e hedmüveleti hadtáp alsó tagozatán szervezetileg 
hasonló, az általános modellt tekintve azonos, tech
nikai felszereltségben megközelitö kötelékeket kell 
létrehozni, a rakományképzée egységes gyakorlatának 
biztositása és ezzel a rakodások számának csökkentése 
miatti 

- szervezeti kere~eket kell biztositani 
a rakodás gépi berendezéseinek, konténerizációs eszkö
zöknek, önrakodó gépjármüveknek, csomagoló eszközöknek 
és lehetőséget kell adni ezek komplex felhaaználásí,.ra, 
közös strukturális elem.ekbe való összehozására; 

- a szállitó-ellátó alegységek belső fel
épitése, tagozódása olymértékben kell megfeleljen a 
rugalmesség követelményeinek, hogy biztosithetók le
hessenek az anyagáramlást nagymértékben megnövelő uj
szerü, moz~ékony anyagátadási, eljárási formák, módszerek. 

B./ A szállitó-ellátó szervezetek haté
konyságának növelése érdekében állandóan napirenden 
kell t<trtani a műszaki fejlesztést, e technikai beren
dezések olyan irányu alakitását, hogy az anyagi bizto-
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sitás egyre kevesebb - de nagyobb hatékonyságu technikai 
eszközt igényeljen. Ennek járuléka, hogy e modernebb, job
ban automatizált technika kevesebb kezel.ö személyzetet is 

igényel. 

A fegyveres erök, azok alapvető szervei 
- e csapatok, harci szervezetek - lényegében két ösz
szetevöböl állnak. "Az ember és s haditechnika - ez e 
két legfőbb összetevője e fegyveres erők herckészültsé
gének" /1 35.1/. Minden struktura lény~gében ez emberek 
és haditechnika egymáshoz való viszonyát fejezi ki. 
Az adott szervezet, ez adott rendszer. fejlettségét e ter
melő erők állapotának megfelelően tehát elsősorban ez 
ember és haditechnika erénye fejezi ki. 

Igy tehát egy harci szervezet, vagy 0138-

pat fejlettségét, anyagi biztositásének hetékonysé.gát, 
elsősorban a kllvetke.zö arányok alapján vizegáljuk1 

haditechnika 
haditechnika 
kiszolgáló technika 

1 

ember 
kiszolgáló technika 
kiszolgáló személyzet. 

Megállapithatjuk, hogy e hatékonyságot 
kifejezö hányadosok növekvő tendenciát kell mutassanak. 

Bzinbolizáljuk például e szükséges tüzeröt 
xt-vel, ebben az esetben számunkra helyes 
arányokat adhatnak az alábbi törtek1 

... 
ahol a nevezőben egyaránt számitásba vesz
szük e tüzeszközt kiszolgáló, a lőszert 
kezelő, illetve ezállitó erőket is. Nyil-

35. = Minden lehető eszközzel növelnünk kell a Szovjet 
Fegyveres Erők felkészültségét. Vojennaja Müszl, 
1972. l. 8. old. 
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vánval6, hogy minél magasabb lesz a tört 
értéke, annál nagyobb a hatékonyság és 
ez esetben a szervezet korszerüségét ez, 
és nem a tüzérek és szállitók aránya 
szabja meg, 

Ha ezt kizárólagosan az anyagi biztoaitás
ban ráazt~evö személyek erónyé.ra akarjuk kivetiteni, 

akkor a fajlagos lösrer felhasználástLfj-ként ezimbo
lisálva az alábbi összefüggést állithatjuk fel1 

xt 

htp, tömege < '1/ h tp, tömege 

egyaránt a technikai fejlődés tendenciájából 
eredö csökkenési tényező, A hadtáp tömegé
nek aránya azaz hatékonysága akkor javul, 
faj lödik, ha ). < )1 · 

A csepathadtáp müszaki technikai 
fejlesztését illetöen tehát alapelvnek számit, hogy a 
badtáptechnika fejlettsége, magasabb szinvonala eleve 
az anyagi biztoaitáe nagyobb hatásfokát jelenti, 

A hedtáptochnika konstrukció·ját és ki
menetét illetöen a harci technikúhoz icazodik és pedig 
két vonatkozásban; 

- A haditechnika igénye adja meg a ki
szolgálási követelményt, a hadtáptechnikai eszközök fej
lesztése tehát nem öncélu. 

- A hadtáptechnikai eszközök alapkonstruk
ciójukban. azonosak, vagy megközelitőek kell legyenek a 
haditechnikával, annak adott müozaki szinvonalával, 

Ezolatt é~t.j(ik, hogy a szóllitó jórmüvek 
a harcjúrmüvekkel azonos ,jármücsaládból 
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sznrmuzzanak, közelitö legyen vúdett
séglik, terepjáró képességük, ,gozlóképes
ségük, üzemmódjuk, stb. 

• 
Az alapelvek tisztázása utan röviden; 

mUszaki-szakmai igények nélkül tekintsük át azokat a 

technikai fejl!!aztési területeket, u,elyok v<igsöfokon a 
hadtáp-szervezetek optimalizúli.súhoz vezetnek. 

A szállit6 eszközök teherbirósa. 

A teherbirús forditott arnnyban van a 

gépjármü szükséglettel. A teherbirúsnál nem elegendő 

csupén a tonnaértékben kifejezett abszolut teherbirá.st 

vizsgálni, hanem azt a raktérfogat nagyságával komplax 

kell értelmezni. A raktérfogat kihasználatlansóga müsza

ki - gazdasági szempontból is rendkivül káros. Maljugin 

egy tanulményában /1 36 1/ megemliti, hogy "A rakfelü

let területe gyakorta nem osztható maradék nélkül a cso

magoló eszköz méretével". Gyakorlati tapas1,talat ala1-

ján a raktér kihasználás mértóke véleményem szerint 
i 

o ,G-o,9, ezzel kapcoolatban a teberbirós kihaaználásá-
nak foka o,4-o ,8. 

A komplex értelemben vett teherbirás nö
velésének alapvető utja tehát a gépjármü tonna teher

birásának. növelése és a magas oldalfalak kialakitása 
' - nem pedig e rakfelület honszímak, vagy szélességének 

megnövelése. 

Ugyan--skkor a tebcrblróD növelésére 
irányuló törekvéooel egyuttesen keresni kell azokat a 
korszcru tipusokat, ahql a gé:pjilrmli motorteljesitmén.ye, 

-t0Il.lln-tt:1herbirúaa és 'ruktérfop,ata ar.i'myonan csökken ée 

alacsony. A zM1zlóalj tar,ozatbon pl., ahol mint ernli
tettük a azú.llitókopnc i.téJs ninca kiha:Jznúlvli, a mozgó-

36. = Maljugln: A p,k.Hc•.1111 itóe"zkÖ?, twtékony kihasználása 
i'o koz ;', :1 ima k u L;j:J • Vo ;i 0nn .:1 ,ia r,l ür>z. l. l'Jb'J !'2. "T" szóm. 
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konyhák vontatására a 2 tonnás /: meghatározatlan ti
pusu 1/ gépjé.rmü is tulságosan nagy, elegendó lenne 
az UAZ tipust megköz·eu tő o ,5 - l tonniis tehergépkocsi. 

Az üzemanyag töltő gépjármüvek a CSEPEL 
jármücsalád részeként jelenleg 4 ezer liter befogadó 
képességüek, Nézetem szerint - ha PSZH alegységet, mint 
alapköteléket számítunk, - a jelenlegi egy ütemmel vs-
16 töltő kapacitás mellett ez a befogadó képesség nem 

gazdaságos, 

tárolása, 
pontjából 
zonyul, 

Egy PSZH alegység maximális uténtöltéae 
/1századot számolva:/ looo liter üzem
anyagot szükségeB és itt lo gépjármü áll 
sorba. 

Ugyanakkor. a csapathadtápban az anyagok 
szálli tása, tsgozsto.k t,özötti átadása szem
a 4000 liter befogadó képesség kicsinek bi-

Miután a teherbirás csökkentése irányaban 
nem csélszerü haladni /1 és a }46-os töltő gépkocsi 
harckocsi századok feltöltéséhez igen praktikus:/ véle
ményem szerint a töltőkapaci tí,s növelésének utját kell 
kereani, Kia laki tható olyan flexibilis belEJÖ túborl cső
vezeték, töltösor, amely a töltőgépkocsi föszivattyujá
ra szerelve az utmentén besorolt 8-lo db, harcjúrmü 
egyszerre való feltöltését biztositja, Ez esetben nem 
magát s gépjármüvet kellene továbbfejlenzteni, hanem 
ezt a "nagyméretü kannatöltő elosztót" lenne szükséges 
kialakitani, Ezzel megoldódna, hogy a 11000 lt. töltő

gépkocsi ep;yszerre szi,zad - üte11 kötelékeket legyen 
képes feltölteni b!!lsö manőverezés n<'dkül /: 37, :/ 

37, = A nyomóképesnég nem villtozik, ez ö,, .. ·,cs :\tfolyés 
mcnnyisóg marad, de nincs manőver. 
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A pótkocsik alkalmazása elvileg kétsze
resére, gyakorlatilag csupán 1,66-szorossóra növeli a 
szállitó kapacitást a motorok szÓJilónak növelése nélkül. 
Ugyanakkor ellentényezőkónt meg kell emliteni, hogy a 
pótkocsik csökkentik a mozgékonyságot, ezen belül a 
menetsebességet, terepjáróképességet, fordulékonyságot. 
önmagukban a gépes kocsik kiesése, meghibásodása, kar
bantartása esetén mozdithatatlanok. Az anyagok számos 
fajtáját pótkocsin szállitani tilos! 

A pótkocsik számiulak mechanikus, nem kö
rültekintő növelóae tehát nem megengedhető és s gépes
kocsis pótkocsi arányokat szervezési éa harcászat - tech
nika követelmények szabják meg, törekedni kell a pótko
csik és hasonló vontatmányok kiiktatására. 

Eddig áttekintet~ük a gépjórmü teherbirás 
növelésének direkt utjait, azonban a szállitott anyag 
terjedelmének és sulyának csökkentésa az un. ·minia
türizálás relativ értelemben szintén a teherbirást nö
veli> tényező. 

Az MN egyes szolgálati ágaiban az elmult 
időszakban számos il;yen jellegü kezdeményezés született. 
Ezen a területen jelentős eredmónyeket ért el az élel
mezési szolgálat, nehezebb a helyzet az iizemanyag és a 
löszer ellátó szolgálatban, ahol főleg az össz-sulyon 
belill /1 bruttó:/ a csomagoló eszközök aulyaránya 
/1té.ra:/ igen nagy. 

A 200 literes vashordó a teljes suly 25 
%-a, a 150 kg-os zsiros hordóniil az arány 
körülbelül hasonló. A loo mm-es gránát 
üres ládájának sulya a bruttó suly csak
nem 2o %-a. 
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A lőszer csomagoló ládáknál nagy hátrány, 
hogy törékenyek, drágák, visszaszállitá
suk és málhózásuk egyre inkább gond és 
évek óta nem megoldott. A fából készült 
ládák igen tüzveszélyesek. 

Az üzemanyag és lőszer csomago lásimál, 
továbbá a rendszerbe kerülő vegyihsrc - elsősorban gyuj
tó - anyagoknál törekedni kell a különböző müanyag cso
magoló eszközök kialakitá"sra, ennek során véleményem 
szerint ki lehet alakitani s viztartályhoz hasonló, kis 
sulyu és befogadó képességil elasztikus üzemanyag tar

tályokat is • 

A löszercsomagolásban a polietilén anya
gok alkalmazására kell törekedni a tilz-ellenáll6képesség 

kielakitásának figyelembevételével, 

Légi szállitó eszközök. 

A légi szállitó eszközök megjelenése a 
szervezetek felépitéoe és müködése szempontjából forra
dalmat jelent, illetve fog jelenteni. Hogy ezeknek az 
eszközöknek a megjelenésével már számolni kell, erre vo
natkozóan idéznem kell az előző kutntási időszak össze
foglalását n;,,ujtó tanulmúnyt. /: ,a.:/ "A problnma meg_ 
oldásához a helikopterek tömeges rendszerbe ~llitása 
járulna hozzé., ami a tagozat kihagyúsi rendszert nagy
ban elősegi tené". 

A világ valamennyi hadneregében a légi 
szállitó eszközök, hadé.nzati - hadmüveleti hadtáp relá
cióban kerülnek alkalmazásra. Itt azonL~n a fő ellent-

3e. = A S7.úrudüldi csapatok ha<lt;ipblztositási rendsze
rének korszcL"üslt6se. MN Ha<ltt1d. Int.1971. 00130. 
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mondás, hogy még a közepes helikopterek is alacsony te
herbirásuak1 megoldás tchút csak a helikopterek tömeges 
alkalmazásával lehetséges és ez egyben a nagy vesztesé
get is eredményezi. Az indokinui és korear háboru ta
pasztalatai ugyanis azt bizonyitják, hogy a helikopte
rek igen sebezhetők./: }9 :/ 

A csapathadtúpban a szállitási távolságok 
viszonylag rövid volta miatt a helikopteres szállitás 
nem jelent idömegtakaritást. /: Főleg akkor nem, ha sz 
átrakás nélküli szállitás egyéb módjait is alkalmazzuk.•/ 

Az ellátó szervezetek keretébt légi szál
lltó alegységek behelyezése már azért is előnytelen, mert 
az óriási technikai aparótus tovább rontja a harcoserök 
és hadtáperők arányát. 

Nézetem szerint vonhatunk le olyan követ
keztetést, ho~y a légi szállitó eszközöknek a csapat
hadtápbsn való megjelenése az elkövetkezendő 15 é'.vben 
sem harcászati, sem harcászat-technikai, sem gazdasági 
okokból nem szükséges,llemlehetséges, ugyanakkor azonban 
a hadmüveleti hadtápban való megjelenésük csapathadtáp 
jellegü konzekvenciákkal is jár. 

Fe ldo lsozó /: é lelmezéstechnika~ 
eszközök. 

A hadosztály t~gozutban a személyi állo
mány kenyérrel való folyawutos ellátúsú.ra szervezett 
/: századerejü:/ sütöa legység rendazeresi tett eszközeivel 
és személyi állományával az alábbi időtényezők alapján 
képes folyamatosan tábori, harci körülmények között 

,9. = Capt. John. G. Westover: Combnt Support in Korra. 
115. old. 
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.tevékenykedni: /1 napi viszonylatot számolva:/ 

- bontás az adott települési he

lyen, besorolási 
- áttelepülés s napi ütemnek 

megfelelően /1 a technikai eszközök és forgal
mi tényezők által adott lehetóségek szerinti/ 

- szétbontakozás, település, 

e lőkész i té s 
is:/ 

/1 a legujabb technológia esetén 

összesen, 

- marad naponta szakmai tevékeny-

2 óra 

4 óra 

3 óra 

9 óra 

ségre, termelésre, pihenés, váltitsidő nélkül 15 óra. 

Ez maximálisan /:zavarmentesen1/ 7500 
adag kenyér termelését teszi lehetővé • 

Ezek az adatok a sütöalegység szük kapa
citását, alacsony termelési hatékonyságát, alacsonyfoku 
mozgékonyságát jellemzik. A hagyományos /1 tüzifa 1/ tü
zelőanyag beszerzése, kitermelése, szállitása, hasitása 
igen nehézkes. Szintén a hagyomwiyos tüzelőanyag követ
kezménye, hogy a szétbontakozott, müködő tábori sütöde 

nehezen álcázható. 

Eszük keresztmetszet vagy szervezeti 
rendszabályokkal, vagy határozott irányu müszaki fej
lesztéssel küszöbölhető ki, A mozgékonyság és hatékony
ság követelményeinek egyaránt megfelelő tábori sütöesz
köz kialakitáséval kapcsolatos alapkövetelmények - vé
leményem szerint - az alábbiak: 

- ez utánfutós megoldás helyett önjáró, 
komplex eütőegység /: kemence és degasztóberendezés+ 
kiegészitö eszközök:/ lehetőségeit kell megtalálni; 

- a kemencék fütéséhez modern tüzelö„nya
got /: gázolajat, vagy villamosenergiát:/ célszerü hasz-
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nálni; 
- a berendezésnek alkalmasnak kell lennie 

arra, hogy a kemenceegységet menet közben elómelegitse, 
vagy melegen tartsa /1 nem menetközben sütni:/; 

- egy önjáró berendezés tervezésénél a 
minimum loo kg/óra kapacitásazintet kell figyelembe ven
ni, ezesetben 4-6 berendezés kielégíti a magasabbegység 
~zükaégleteit /1 egy s~tőszakasz 1/; 

- nem követelmény e magas terepjéróképesség, 
de ·a gépjármükonstrukciónek képesnek kell lennie nehéz ut
viazon;yok között való mozg&sra is. 

A nemrégen rendszeresitett, jelenleg beve
zetés alatt álló vegyestüzeléaü mozgókonyhák számos köve
telményt elégitenek ki, legfobb értékük azonban tüzelő

rendszerükben van. 'E nagy kapncltáau konyhákból a gépesi
.tett lövész zaszlóslj részére } darab jelentős tulkapaci
tást eredményez, vegyes szervezésük /1 régiekkel kombinál
va,/ felemás megoldást jelent, Ezért a továbbiakban szük
aéges lenne kisebb kapacitúsu, könnyebben vontatható kony
hák kifejlesztése. Ezesetben megoldódna a zászlóaljtago
zatban jelenleg meglévő ellentmondás, mel;yszerint a moz
g6konyb~~ v_n,atásúra szolgÁló?. tonnás tehergépkocsik 
raktérfogato nincs kihasznnlva. A könnyebb konyhi,kat ki

sebb, az ŰAZ vagy GAZ tipust megköze li ti> gépjármüvekkel 
is lehet vontatni. 

2./ A hodszintéri hodt;op\Jlztositús é.ltalá
noa rendszere - a szállitó-ellútó szervezetek beillesz
kedési lehetbsé1;ét beiol.yáaoló körülmények. 

A badtupbiztosi t.í,u nlapvető biztosi tasi 
ágak szerint valósul meB• Ezen belül az anyugi biztoai
táa ·áltolánoa rHndszere el!ofiullot.:t és órvónyben l.évö 
müködéei éa azervezetl elvekre épül. /l~ elmult néhúny 
esztendőben vé,;bemcnt a hadmüvelP.ti hudtúp ,op,yes tago-
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zatainak ujszerü értékelése, ennek következtetéseként a 
hadrnüveleti hadtáp mozgékonys&gát hiztositó számos szer
vezeti, technikai intézkedés lépett érvénybe, Az ujti
pusu, mozgékony hadtáp magasabbegységek, bázisok létre
hozása, müködésük elveinek körvonalazása meghatározó be
folyást gyakorol az anyagi biztosítás egész rendszerére 
a hadászati hadtáptól az alegységekig. Ez a meghatározó 
szerep a' hadmüveleti badtápnak az anyagi biztosi tás tel
jes rendszerén belül meglévő alapvető jellegéből ered, 

.A badszintéren müködő fegyveres erők anya

gi biztositásának általános rendszere anyagi biztosit&si 
tagozatokra épül, Az anyag a felbnsználóboz a központ 
hadtáp hátországi területen diszlokált stacionális, rak
tár jellegü bázisairól a hadmüveleti hadtÍip "földre", 
raktár hálózatra telepitett, valamint mozgójellegü házi-

. . . 
sain keresztül jut el folyamatos utiinszállitásssl s osa-
patbadtápba, a felhasználókhoz. Ezt a rendszert és a 
rendszer elemei között meglévő elvi különbségeket az 
alábbi vázlat szemlélteti, 

Központ hadtáp 
viszonylag stacionális, széttelepitett 

raktárai. 

' Hadmüveleti hadtáp 
összpontosított bázisai 

Mozgóbázisok ' Vegyesbázisok 
/:előretolt és mögöttes 

i 
Csapatbadtáp széllitó-

ellátó egységei és alegységei 

rész:, 
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Az anyagi biztositási rendszer sematikus 
felvázolása mellett szükségesnek látom annak néháll;Y'olyan 
alapelvét összefoglalni, melyek valamennyi tagozatában ér
venyesülnek, 

Az~ alapelv, hogy egy adott hadmüve_let 
szükségle~eit a felhasználóknál, a csapat és hadmüveleti 
hadtápban teljes egészében fel kell halmozni. 

Ezen belül a csapathadtápban és a felhasz
nálóknál együttesen egy adott harcfeladat és a következő 
harcfeladatba való átmenet szükségleteit kell biztositani, 
Ez azt jelenti, hogy a csapathadtáptól lefelé a harc meg
vivásához egy-három napra szükséges készlet áll rendel
kezésre. /1 40.:/ 

Ez azt bizonyitja, hogy az anyagi biztosi
tás általános rendszerében az alapvető tagozatot a had
müveleti hadtáp képezi. 

A rendszer~ alapelve az összes szál
lit6 eszközök központi felhasználása, Ez magasabb tagozat
ban a különböző közlekedési ágazatok komplex alkalmazásá
val jár együtt. Az alapelv magában foglalja az utánszálli
tás felüről lefelé való végrehajtásáért viselt elöljárói 
felelősség elvét.is. 

A szállit6eszközök centralizált felhasználá
sának elve kifejezi azt, hogy az anyagi biztositás alap
vet6 oldala az utánszállitás, az anyagok rendeltetési hely
re történő eljuttatása, 

4o. = Az egyes anyagokból a csapathadtáp szintre meghatá
rozott készletek harcnapban kifejezett mennyisége 
igen differenciált. Ennek korrekciója most folyik •. 
- Más vonatkozásban a későbbiek sorlm e kérdésre 

még visszatérek, 
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, A harmadik alapelv, hogy az anyagi biz-

• 

• 

tositás ellátási áganként valósul meg. Ezen ellátási 
ágak egymástól viszonylag elkülönülten tevékenykednek, 
önállóságuk foks különböző lehet. Azonban kétségtelen, 
hogy az egyes an;yagok biztositásáért, megóvásáért, el
osztásáért a különböző tagozatokban az adott ellátási 
ágak szolgálati személyei a fele lösek. 

A negyedik alapvető jellemző, hogy az 
anyagi biztositás szakaszosan, különböző szinteken létre
hozott tagozatokat érintve megy végbe. Az anyagé.ramlág 
tehát nem megszakitás nélküli, látszólag nem folyamatos. 
A valóságban azonban a tagozatok, illetve azok jelentős 
részének érintése alapvető feltétele az alárendeltek terv
szerü és valóban folyamatos ellátásának. Ez a fe.ltétele, 
hogy a föirányban tevéken;ykedő csapatok a parancsnok el
gondolásának megfelelően az anyagi. biztositásban is elsö
rendüséget élvezenek. Az egyes anyagi biztositási tagoza
toknak a seregtest, magasabbegység •: vagy egység jellegétől 
függően más-más a rendeltetése és a'z ott folyó munka ter
jedelme és természete is különbözik. 

A szállitó-ellátó alegységek szervezetét 
befolyásoló néháizy következtetés levonásúhoz szükség van 
arra, hogy részletesebben elemezzem az anyagi biztositá
si rendszer néháizy jellemző aajó.toaságút. 

a,/ Minné l 1'1)iebb haladunk az egyes tago
:oatok vizsgálatában, az ?k mozgó jellege egyre szembe
tünöbb lesz. 

Központ hadtáp - telepitett, nem mozgó, 
Front /ltábori1/ hadtáp - részben mozgó. 
Hadsereg hadtáp - lén;yegében mozgó. 
Csapathadtúp - teljesen mozgó. 
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A mozgó jelleget tehát bizonyos értelemben 
grafikusan is ábrázolhatjuk: 

o,..~~~- Központ hadtáp 

"-~.L....'-""~.L.<~'-"'-A-'Csapathadtáp 
loo 

Gyakorlatok adatai 
szerint a mozgékony
ság százalékban ki
fejezett jellemzői1 

Központ hadtáp 0 
Front hadtáp }o-40% 
Hadsereg hadtáp 7o % 
Csapathadtáp -loo% 

Ez a megoszlás nem öncélu, hanem az egyes 
tagozatok alapvető rendeltetéséből fakad. Valamennyi 
anyagnem globális számbavétele alapján az adott hadmüve
let végrehajtásához szükséges és felhalmozott anyagmennyi
ség lépcsözését az alábbi táblázat szemlélteti. 

Megnevezés Hadmüveleti nap % kb. 

Felhasználók 2 - 2,5 2o 

"" ""''~~ ""} 5 hadtáp o,5 - l 
Ezred-hadtáp 5 
Hadosztály hadtáp lo 
Hadsereg hadtáp o,5 5 

Tábori hadtáp /:TEB:/ 4 - 5 55 

A táblázatot tanulmányozva megállapithat
juk, hogy a csapathadtápban a kéR7.letek manőverjellegü, 
tartalék készletek és a hadmüvelet alapjául, bázisául 
szolgáló anyagmennyiség a hadmüveleti hadtáp különböző 
tagozataiban van felhalmozva. A hadmüveleti hadtápban tá
rolt készletek tehát bázis készletek, ezért azokat a mö-
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göttes, vagy mozgó bázisokon helyezik el, illetve tárol

ják, 

A mozgó básisokon, attól függetlenül, hogy 

a készletek a rendelkezésre álló szállitó eszközökkel 
egyszerre felemelhetők-e vagy sem, sz anyagok viszonylag 
tartós, a hadmüvelet biztosítása érdekében végrehajtott 
tárolása történik, az anyaghoz való viszony s bázisokon 
tehát más, mint a csapathadtáp különböző tagozatain, Itt 
a mozgójelleg egyik célja a mq_;óvás " ••• hogy biztosi"t;va 
legyen a mozgó anyagi alap gyors kivonásának lehetősége, 
az anyagi eszközök rendkivül rövid idő alatti kiszállitá
sa, az anyagi készleteket •.• a gépjármüveken szükséges 

tárolni." /1 41. :/ 

Ezért a mozgóbüzis rendszer mechanikus 
bevitele a csapathadtápba a hadosztály - ezred tagozatban 
az anyagi biztosítás egységes szerveként mozgóbázisok 
létrehozása nem helyes, nem járható ut, a készletek manő
ver jellege miatt itt elsősorban a szállitó csapatra jel
lemző szállitó-ellátó egységek, alegységek létrehozásá
nak utját kell keresnünk. 

E kérdésből tehát azt az egyértelmü követ
keztetést vonhatjuk le, hogy a csapathadtápban olyan szál
litó-e.llátó egységeket és alegységeket kell létrehozI)i, 
melyek a rendszeresitett készletek 9o-loo %-át felemelni 
képesek, 

b,/ Az anyagi biztosítós különböző tagoza
tain a végrehajtásra hivatott szervek, intézetek, csapatok 

41. = Damó László: Az összfegyvernemi hadsereg hadtápbiz
tositásának néhány kérdése támadó hadmüveletben. 
Honvédelem "T" 1971, l.sz. 216. old, 
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centralizált alárendeltségének, illetve integrációjának 
/1 összeszervezésének :/ különböző minőségét figyelhet

jük meg, 

A front hadtáp mögöttes bázisai tekinte- · 

tében a szállitó és anyagtároló csapatok, illetve inté
zetek egymástól függetlenül a parancsnok hadtáphelyette
sének alárendeltségébe tartoznak, Kevéssel magasabb a 
centralizáció foka a nemzetiségi csapntok hadtópbi.zto
sitására hivatott szervnél, a túbori hadtápnál - itt 
ugyanis az önálló szállitó zászlóaljak és a bázisok egy
ségesen a tábori hadtápfönökének vannak alárendelve. 

A front előretolt bázisaiban a mozgó jel
leg biztosi tása érdekében a raktárak, az üzemjellegü in
tézetek és a szállító csapatok e13Yüttesen a b~zisparancs
nok alárendeltségébe tartoznak, A tábori előretolt bázis
nál az integráció ilyen fokával még nem találkozunk, 

A magyar összfegyvernemi hadsereg mozgó
anyagi alapja és szállitó csapaóai külön-külön a hadse
regparancsnok hadtáphelyettesének vannak alárendelve, 
holott a szállitócsapatok feladata a mozgóbázis készle
teinek szállitása, 

Az itt me~fi9yelhetö következetlenség 
megszüntetésere irúnyuló határozott törek- · 
véseket bizonyítja az alábbi néhány sor, 
"··· hogy jobban legyen biztositva a nagy 
számu hadtáp alei:;ység munkájiiilak irónyi
tása, célszerünek látszik a hadsereg had
táp további szervezeti korszerüsitése .•• 
célszerü a mozgó anyagl .alap főnökséget, 
különböző kiszolgáló alegységeket, eset
leg a szállitó zúszlóaljakat /:kiemelés 
tölem:/ egy szervezetbe, mozgóbázisba 
összevonni." /:42. :/ 

42. = Darnó Lá:azló: id. cikk 214. olo. 
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A hadosztály hadtáp hugyományos szerve
zetében szintén a centralizáció nélk.üli alárendeltség 
érvényesül, 

Az ezred tagozatban ujonnan létrehozott 
ellátó századokban az anyagi biztosító szervek integrá
cióján~k magasabb foka jelentkezik, mert a szállitó sza
kasz funkcionális feladatokra létrehozott rajai lénye
gében a szállító-ellátó tevékenységet egyesítik önma
gukban, 

A zászlóalj ellátó szakasz belső szerveze
te a szállítás és anyagkezelés - tárolás teljes egy
ségét fejezi ki • 

Ha az integrúció fokát ábrázolni akarnánk, 
felülröl-le1elé nem kapunk egyenes vonalat, további szer
vezeti következetlenségek jelentkeznek. Ez a kép azonban 
csak ideiglenes, mert a törekvés határozott. 1972, juniY 
usában megtartott EFEF hadtudományi konferencia egységes 
szemléletét kommentálva az ott felszólaló Damó László 
ezds. irja: "A hadtápbiztositást végző szervezetek irá
nyitásának korszerüsitése terén célravezctfnek tartom 
- föleg a hadászati-hadmüveleti tagozatban - uz azonos 
funkciót ellátó hadtáp egységek, intézetek nagyobb szer
vezetekbe, bázisokba történő összevonását és ezek veze
téséte"bázis főnökségek" létrehozását." /: 43, :/ 

A rendszeren belül sajátosan tükröződik 
a hadmüveleti hadtáp felsőtagozQtánnk problémája a több 
nemzetiségü seregtestek anyagi biztosításának vonatkozá
sában. 

A Magyar Néphadsereg tábori hadtápjának 
rendszere az 1970-es évek elejére lényegében kialakult • 

43. = Damó László: Gondolatok a hadtáp és a technikai 
szervek együttmüködéséről. Honvédelem "T" 1972, 
4. sz. 52. old. 
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Vilógosan értelmezhető, hogy itt a frontparancsnokság 
és a Honvédelmi Minisztérium egyeztetett alárendeltsé
gében müködö tábori hadtáp csapatokról van szó, melynek 
élén jelenleg Tábori Hadtápfönökségnek nevezett parancs~ 
nokság áll. /: 44.i/ 

A jelentkező - nemzeti eltérésekből fa
kadó - következetlenségek ellenére megállapithatjuk, 
hogy a fronthadtáptól a csapathadtáp felé haladva az 
anyagi biztositás végrehajtású.ra hivatott szervek 
szervezeti integrációjának mind magasabb fokával talál
kozunk. Ez abban fejeződik ki, hogy az önálló szervek 
száma mind kevesebb és kevesebb. Ezt az előbbi pontban 
s mozgójelleg kifejezésére alkalmazott ábrával ellen
tétesen tudjuk kifejezni. 

Központ hadtáp 

Ebből olyan. következtetést vonhatunk le, 
hogy a magas~bb-egység, egység és alegység anyagi biz
tosítási tagozatokon a végrehajtó szervezetek kialaki
tásónél a centralizáció, a szervezeti összevonás, az 
integrálás mind magosabb fokát kell megvalósitani. 
Az ezred szállító-ellátó századon belül s biztosítás 
szerveinek összevontsága minőségileg nagyobb kell legyen 

44. = A tábori hadtáp csapatok parancsnoksága elnevezés 
egyértelmüen tükrözi e sz~rv feladatait. A gon
dolat Damó Lá.sz ló kandidátus_;_ disszertációjában 
nyert megfogalmazást. 

' 
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a hadosztályénál és kisebb a zászlóalj ellátó szakaszá
nál. Ez egyben a strukturé.n belüli szervezetek számé.nak 
fol,yamatos csökkenését is jelenti. 

e,/ A korszerü hsdmüvelet és harc iré.nyok 
szerint, széles arcvonalon fol,yik, ami megköveteli sz 
anyagi biztositás szerveinek irlinyok szerinti oszthstó
ságót. 

Ennek megfele löen a front /1 tábori :/ · 
mögöttes bázis, s front/: tábori:/ előretolt bázis, 
illetve annak intézetei és csapatai képesek arra, hogy 
megosztva tevékenykedjenek, azaz bizonyos irányokba rész
legeket küldjenek ki. 

A hadsereg mozgó bázissal szemben hasonló 
a követelmény, e szervezetnek arra is képesnek kell len
nie, hogy a hadsereg szárnyé.n tevékenykedő hadtest részé
re esetleg huzamosabb időre mozgóbézis részleget különit
sen ki, vagy adjon át. 

E követelmény kielégitéséhez részben sz 
adott bézisfönökségek, mint vezető szervek oszthstóségs, 
részben sz alárendelt raktárak oazthatósága szükséges. 

A KOMPLEXITÁS és a TRANZIT 72. gyakorla
tok bizonyitották, hogy a tábori hadtáp 
raktárai belsőleg nehezen oszthatók. A 
raktárak megbízható oszthatósá~a a hadse
reg hadtápban is sokszor problemát jelent. 

Természetes, hogy az oszthatóság követel
ménye a csapathadtáp szállító-ellátó kötelékeivel szemben 
is fennáll. Cnapathadtáp viszonylatban azonban a raktár
szervezet annak osztását nem teszi lehetővé. A RAKTÁR, 
mint homogén, intézet jellegü alegység a csapathodtápban 
nem felel meg, mert az irányok szerinti tevékenység nem 
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·bázisrészlegek, hanem komplex kikülönitett szállitmá
nyok formájában valósul meg. 

Az anyag megóvé.sárs, kez<, 1ésére, csopor
tosi tásárs rugalmasabb, slegységjellegübb, s szállit
mányokhoz könnyebben decentrslizálható formákat kell 
keresnünk. 

d./.Az anyagi biztosítás általános rendsze
rében sz ellátási csatornák viszoD3lagos önállósággal 
rendelkeznek. Ez meghatározza sz egyes tagozatokban az 
anyagfogadó, anyagkezelő szervezetek meglétét, szakmai 
tacozódását és csoportosítását. 

Az ellátmányi anyagok az utánszállitás 
folyamatában jutnak el s felhasználóig. Valamennyi ta
gozaton sz anyagok azonban szskszerü szétosztásra, bizo
nyos foku kezelésre, rövidebb, hosszabb ideig való táro
lásra kerülnek. 

Az egyes ágazati szervek spsr.átusáJu.k 
szélességét, az ellátási ágak belső tagozódását a kö
vetkező séma szemlélteti1 

'11.0NT VEZ6TÖ ,111111 AANTÁtt UZEM BEJZEIU6 lt,,,uÁRCIW>CU 
JZEllV ·l,z,junJ tlAI'. 

1 1 • . . 
1 1 ' 

, 1 • 
HOS vcur6 .rza, RAKTÁi/ UZEM HlJ!Z141Ip1Dtt, 

1 • lstAWllHIAP. . -
1 ' 

, • • 
V~ZITÓ IZIIIV ELLÁTÓ • (l>Al<TÁtt.J i,,t,,z::zavoc, HAOO.IZTALV ALEGY./E6 

itzAW Ulll'. 
1 • 
• . ,,, • czc•o tl6ZCTO UElt~ IZAUITÓ - ELLA ro AEG. 

- I 

ZJÍ.ULÓAU ' 
, 

• • ELLATO IIA 3 
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e,/ A szállitó eszközök központi felhasz

nálásának elve egyértelmüvé teszi, hogy az anyagi biz
tosítás valamennyi tagozatán a szállító eszközöket ma
gukba fogadó azállitó csapatok legyenek szervezve, Az 
ellátási áganként végbemenö anyagellátás elszigetelt 
vizsgálatánál is jeleznem kellett az adott csatornán 
végbemenő ellátáshoz szi.kséges "hozzárendelt" szállitó 
alegység szükségességét. 

A szállitó csapatok, alegységek az egyes 
tagozatokon különböző szervezeti helyzetben lehetnek: 

- önálló szállitó magasabbegység, egység, 

vagy alegység; 
- más szervezetekkel közös parancsnokság 

alá rendelt szervezet; 
- egyes ágazatok anyagainak szállitására 

létrehozott szállitó alegységek /1 pl. üzemanyag szálli
tó záazlóalj, század, szakasz, raj, stb.1/ 

- az ellátó szervezetekkel közös, integ
rált kötelékben, 

Az utánszállitás felüről lefelé történő 
végrehajtásának rendszere azonban meghatározza a csapat
hadtáp szállitó alegységeinek szervezeti helyzetét. 

Az utánszallitás felüröl lefelé való 
végrehajtásának elve a gyakorlatban az utánszállitó 
lánc folyamatosságában jelentkezik. Az anyagok különbö
ző eszközökkel, de elsősorban gépjármüvekkel való után
szállitása állandó, megszakitás nélküli folyamatosságot 
jelent, Az utánszállitás, az anyagáramlás meggyorsítása 
érdekét,en minden szervezési rendszabályt alkalmazni kell 
azért, hogy a rakodások szúrna csökkenjen, hogy meglehes
sen kerülni egyes ellátási szakaszokat, Az utánszállitás, 
azaz a szállitó egységek tevékenységének folyamatossága, 
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mint az anyagi biztoaitás általános rendszerének vér
keringése, a csapathadtáp szállitó alegységeinek szer
vezésével kapcsolatban - következtetésként - az alábbi 
befolyásoló követelményeket támssztja1 

- a szállitó szervezet nem olvadhat ezét, 
konkrét ezállitó ale5ységek kell legyenek a ceapathad
tápban, melyek kapcsolatba kerülnek sz elöljáró anyagi 
biztoeitáei tagozat ezállitó kötelékeivel; 

~ a ezállitó alegységek szervezeti tago
lása és nagyságrendje e hadmüveleti hadtápt6l a csapat
hadtáp legalsóbb szintjéig közel azonos kell legyen, 
hogy az utánszállitáei folyamatosságát szervezetileg is 
biztoeitani leheseen1 

- biztosi tani kell, hogy s szálli tó egy
ségek és alegységek gépjármü technikájában meglegyenek a 
szükséges azonosságok, ezaz legyen olyan j~llemz0 1 köze
pes tehefbirásu, msgaeterepjár6 képeeségü tehergépkocsi, 
mely a tábori hadtáptagozatthl a zászlóalj hadtápig 
mindenütt megtalálható. 

f,/ A biztositás általános rendszerében 
- mint a bevezetőben már kifejtettem - s szolgáltatások
nak megfelelő helye és szerepe van. 

A szolgáltatások végrehajtására hivatott 
szervezetek általában nem mozgékony jellegüek, tevékeny
ségükkel szemben a folyamatosság nem alapvető igény, a 
hadmüveleti hadtápban szervezett ilyeri kötelékek általá
ban az adott szolgál tatást befejezetten tudják biztosi
tani, Ezért a hadmüveleti hadtápba szervezett katonai 

. kereskedelmi szervezet, tábori fürdető alegységek, tá
bori mosodák csak abban sz esetben teszik szükségessé a 
csapathadtápbnn hasonló szervezetek rendszeresitését 
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ha kapacitásuk nem biztosi tja " szárazföldi seregtest' 
vagy seregtestek teljes személyi állományának kiszol
gálását. 

Következésképpen a hadmüveleti hadtápba 
szervezett egyes szolgáltató intézetek funkcionális 
jellege és kapacitása kizárja, vagy szükségeesé teszi 
a csapathadtápban egyes szolgáltató alegységek létre
hozását. 

3,/ A szállitó-ellátó egységekre, al
egységekre háruló feladatok minőségi/: funkcionális:/ 
és mennyiségi oldalai - az ennek való megfelelés kiivetel
ményei, 

Az alcimben foglalt követelmény annyit 
jelent, hogy a létrehozandó szállitó-ellátó egységekben, 
alegyaégekben olyan funkcionális elemek kellenek, ame
lyek a feladat végrehajtására valók és alkalmasak, 

A funkciók azonban csak minőségi ténye
zőket jelentenek, szükséges ezek mennyiségi oldalainak 
vizsgálata is /: 45. :/ "A hadtáp tagozatok szervezete, 
állománya, teljesitőképessége alapvetően az egyes ta
gozatokra háruló feladatok volumenétől függ. Minden ta
gozatnak annyi erővel és eszközzel kell rendelkeznie, 
hogy képes legyen a vele szemben támasztott hadmüvele
ti - harcászati követelményeket kielé,giteni"./:46. :/ 

45, = E pontban közreadott következtetéseimet számos 
szá1nitás, térképi modell és esettanulmány támaszt
ja alá, ~em láttam szükségesnek a terjedelmes 
anyagot a mellékletek közé csatolni., igy "függe
lékként" a disszertáció l, sz, példánya mellett 
helyezem el - ahol bárki érdeklődő számára hoz
záférhető, 

46. = Dr Csabai ezds.: A támadó hadmüveletek hadtúpbiz
tositásónak néhány kérdéséről, Honvédelem 1971/2. 
11T" oz. 68. old. 
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Ezért a továbbiakban sokoldalu tényez3k 
egybevetésével, a korszerü barc követelményeinek függ
vényében azt igyekszem vizsgálni, hogy az egyes ellátási 
szakaszokon milyen feladatok jelantkeznek. 

A Csspathsdtáp Utasitás e feladatokat 
tömören határozza meg s különböző tipusu anyagi bizto
eitási szervezetekre vonatkozósn1 

"A gépkocsiszállitó egységek és alegysé
gek rendeltetése s mozgó készletek táro
lása, az anyagi eszközök után és hátraszál
litása" ••• "anyagraktárak átveszik, tá
rolják, nyilvántartják és kiadják a csapa
toknak az anyagi eszközöket, valamint átve
szik tölük a javitásra váró és felesleges 
saját és zsákmányolt fegyverzetet és egyéb 
anyagokat, elökészitik azokat a raktárakba, 
javitó egységekhez és - alegységekhez való 
bátraszállitésboz" ••• " a tábori mozgósü
töde a csapatok személyi állománya részé
re kenyérsütést végez" ••• "az ellátó sza
kasz a zászlóalj alegységeit lőszerrel, 
üzemanyaggal, melegétellel és anyagi esz
közzel látja el." /14?.1/ 

A feladatok konkrétabb elemzése érdeké
ben szükségesnek látom másfajta csoportositásukat, a. 

kBvetkezök szerint, 

A./ Az anyagok rendeltetési helyre való 
eljuttatásával, utánszállitással kapcsolatban jelentke
ző feladatok/: az alapvető feladatcsoport1/ 

- Készletek folyamatos elörevonása, át
telepítése1 alárendelt ellátási sza
kaszokra tbrténö decentralizálása. 

- Rakodási munkálatok/: át- fel- és le
rakodás:/. 

- Szállító eszközök és egyes anyagok szál
litásra való elökészitése. 

4?. = Caapathadtáp Utasítás}. pont. 
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- Az anyagok szállitása rendeltetési he
lyükre. 

- Az anyagok átadása. 

Az előzőekben megfogalmaztam egy olyan 
következtetést, hogy a csapathadtápban az egyes anyagi 
biztositási tagozatokra rendelt készleteket loo %-ban 
egyfordulóval fel kell emelni, mert ez a mozgó jelleg 
~ követelménye. E szervezetekkel szemben támasztan
dó kapacitás igény elsődleges tényezője tehát az a kész
letmennyiség, amelyet az adott tagozaton tárolni, moz
gatni, száll1tan1 kell, másképpen s létrehozandó száll1-
t6tér. 

A csapathadtáp valamennyi szintjén az 
alapvető szállit6 technikát és az erre rendszeresitett 
gépkocsivezetői állományt a 

Mozgókész le tek 

szállitóeozközök teherbirása 

tört hányadosa adja meg. 

Figyelembe kell vennünk azonban, hogy 
szállitótér tartalék nélkül semmiféle rugalmas rendszer 
nem m.üködhet és ez aló.l a csapathadtáp sem kivétel. A 
szállitótér tartalék s kiesett gépjármüvek pótlására, 
váratlan szállítási feladatok végrehajtósára, kiegészi
tö készletek felemelés,\re és nem rendszeresi tett, idő
szakosan jelentkező anyagok mozgatására képzendő. 

A tartalék képzésnél technikai mutatóként 
a 3000 km-es javítási határt lehet figye
lembe venni. Napi 210 km. teljesítmény 
esetén ez 6,9 %, ezt a forgalmi tartalék 
lo-15 %-ra növeli meg. 
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Mindezek alapján számvetésem szerint ki
fejezetten anyagok térolására és szállítására,~ 
an.yagtérol6 gépjérmüként a gépesített lövész hadosztály
nál 23o-25o, a gépesitett lövész ezrednél 45 db. átla
gos rakfelület jön számitásba. 

Megállapitásom szerint a gépesitett lövész 
zászlóalj hsdté.pban a szállitandó készletek nem töltik 
meg a vontatmányokhoz szükséges gépjármüvek szállitó te
rét, ezért a jérmü állományt alapvetően a vontatmányok 
száma határozza meg. 

A számvetés részleteit vizsgálva megálla
pitottam, bogy az ezred és hadosztály tagozatban a lő

szert ezállitó jármüvek az összes rakfelület szükséglet 
25-40 %-át teszik ki. 

Az egyes szinteken szükséges mozgókészle
tek mennyisegének megállapitása, illetve 
arra való utalás ne~ tartozik feladataim 
kQZé Annyiban azonban utalnom kell a 
kérd3sre, hogy a meghatározott mozgókász
let mennyisége, természetes mértékegység
ben kifejezett tömege, mint kapacitás té
nyező, meghatározó jelleggel bir az ellá~ 
tó egységek nagyságára, 

Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem, 
hogy a mozgókészletek operativ mértékegy
ségben, sót ezen tulmenóen napi s.zükság
letben való meghatározásáb<n az egyes szol
gálati ágak anyagaira vonatkozóan nem mu
tatkozik egységesség. 

Igy például a nagy szállitó teret i~énylö 
anyagokból, lőszerből, főleg tüzérsegi 
lőszerből jelen pillanatban a csapatbad
táp készletei sok esetben csak feltétele
sen érik el az egy napi szükségletet. 
üzemanyagból a készletek a csapatok táma
dó tevékenységét átlag 4 napra biztositják. 
Ugyanakkor a kis tömegü ás szállitótérben 
kevésbé jelentős anyagokból pl, élelemből, 
vagy a nem alapvető anyagfajtákb6l 8, vagy 
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ennél több napi készlet van tartalékolva. 

A készletszintek nivellálását nagymérték
ben megneheziti az, hogy pl. az élelem, 
ruházat, vegyvédelmi felszerelés kéazle
tek jelentős csökkentése is csak minimá
lis szállitó teret szabadit fel lőszerek 
szállitására. 

A másik fontos követelményként a várható 
rakodási feladatot elemeztem. A kérdés bonyolultsága, 
valamint az ezzel kapcsolatos nézetek és állásfoglalá
sok eltérő volta miatt ezt igyekeztem több oldalról, 
több módszerrel megközeliteni és} változatban is vé
gig modellezni. 

Először egy átlagolt, mechanikus, kézi 
rakodó erő szükségletet vizsgáltam. 

lfB. = 

Egy átlagos harcnapon tevékenykedő had
osztály ellátási szakaszán összessé§ében 
900 tonnás /1 ebből 600-650 tonna lószer1/ 
rakodási feladatot vettem alapul. A rako
dó erő szükségletet az alábbi összefüggés 
alapján elemeztem1 /: 48. :/ 

M = n • i tr k 

Tra r 

M = kézirakodó erő szükséglet 
n = rakodó gépkocsik száma 
i = egy gépkocsi rakodására beosztott 

személy 

A Tra tényezőnek 120 percet vettem mert a 
vizsgálat középpontjába azt helyeztem, hogy 
a gépjármü vezetők szempontjából mennyi lehet 
a rakodási idő. Ennek alapadataihoz figyelembe 
vettem1 
lo óra vezetés 

} óra várakozás 
6 óra pihenés, étkezés 
} óra karbantartás, előkészités 
2 óra rakodóidö 

24 Óra osszesen. 
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tr = egy gépkocsi átrakási ideje 
k = forgalmi tényező/: l - 1,5 :/ 

T = rendelkezésre álló idő ra 
r = időt csökkentő tényező, 

M = 225 2 • 24 • 1,5 = 147 fő kézirakodó 

120 lo 

tehát e rakodási feladatok végrehajtásához általában 
150 fő rakodó személyzet szükséges és 2 órán belül ezt 
a feladatot az átadó-átvevő gépkocsi vezetők teljes 
egészsében végretudják hajtani. 

Masik megközelítésben az elözövel egyezö 
alapadat alapján bruttó értelemben vizsgúltsm a rakodá
si feladatokat gépkocsivezetői rakodó tevékenységgel és 
a csapathadtápba tervezett rakodó eszközök figyelembe
vételével, 

E mechanikus számvetés alapján a hadosz
tály anyagi biztosítási tagozatán maximum 28 fö rakodó, 
9 db. autódaru és 2 db. forgórakodó gép szükséglet je
lentkezik, melyek egyidejüleg 2o db, tehergépkocsit. 
tudnak rakni és l órán b~lül jó munkaszervezéssel, a gép
kocsi vezetők bevonásával 9o db. gépkocsi málházását 
tudják végrehajtani, A kézi rakodó erö ilyen minimalizált 
mennyiségben sincs kihasználva, 

Ezred viszonylatban a 158 óra összrakodó 
időből 60 óra gépkocsi vezetői időt levon
va le fő rakodó szükséglet jelentkezik, 
melyet l db. autódaru 6 főre csökkent. 
Ezzel egyszerre 3 gépjármüvet lehet rak
ni, egy órán belül jó munkaszervezéssel 
12 db. gépkocsi rakható meg, 

Harmadilmak egy rés~ 1 etesebb módszerrel 
anyagrakodási fázisonként is végigvezett.~m a feladatokat, 
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Itt elaöaorban a lőszer rakodást vizsgáltam és bontottam 

ütemekre. 

- Első fázisként a hadosztály mozgókészlet
ként felmálházott lőszerkészletének az 
alárendeltek gépjármüreire való átraká
sát vizsgáltam meg, kb. loo db. tehergép
kocsit, átadó-átvevő gépkocsi vezetőt 
figyelembe véve: 

Tra = loo • 2 • 24 • l,5 + lo/perc/ = 46 perc, 

lol = 

200 

azaz a hadosztály mozgókészletei gépjármü
vezetői munkaerővel 45 perc alatt átrakha
tók. 

- Második fázisként az elöljáró által ki
szállitott kb. 600 tonna lőszerből a 
hadosztály ellátusi szakaszon leürült 
400 tonna szállitótérre való átmálházási 
feladatot vizsgáltam szintén átadó-átve
vő gépkocsi vezető viszonylatban. Itt 
ismét 45 percet kaptam. 

- Harmadik fi,zisként az előljáró által ki
szállltott lőszerből, az átvétel helyén 
200 tonna földre való lerakását vizsgál
tam, ahol átvevő gépkocsi vezető nincs, 
de sz átadó gépkocsi vezető szempontjából 
továbbra is 45 perces átvételi időhöz 
tartottam magam. 

5o 40 . 1,5 = 75 fő kicgészitő rakodó 

45 - 5 

személyzet szükséges az elöljáró részéről 
érkezett lőszerkészletek földre rakására 
45 perc időtartamwal. 

- NeByedik fázisként a 400 tonna előzőleg 
gépjármüröl felmálházott anyagból továb
bi 220 tonna ezredeknek történő átadása 
az ezred rakodó személyzet bevonásával 
45 perc alatt szintén megoldható. 

- ötödik fázisként az elöljáró által az 
előzőekben földre rakott 200 tonna kész
let gépjármüre való felrakásához az 
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előbb emlitett 75 fő kb. loo perces 
munkaideje szükséges. 

E levezetés következtetésekéJt megállapi
tottam, hogy a két fordulót végrehajtó gépkoc~ivezetők 
/1 5o % :/ lőszerrakodással, órát, az egy fordulós gép
kocsi vezetők másfélórét, tehát átlagosan 2 órát tölte
nek a kiegészitő 75 fő rakodó személyzet pedig mindössze 
2 15 órén keresztül végez rakodó munkát. 

A külön kézi rakodó erővel végzendő mun
kát gépre átvíve megállapitottam 1 hogy a hadosztály 
tagozatra tervezett rakodó eszközök összesen 2 órás üze
meltetése a csak rakodásra sz e<mvetett személyi állományt 
teljesen fe.leslegessé tesz. 

Következtetésem tehát, hogy a hadoszt!U;! 
és az ezred tagozatban általában - kifejezetten csak e 
célra - külön rakodóerö szükséglet nem jelentkezik 1 "~

abban az esetben sem, ha a gépkocsi cserés megoldást. n.,m 
alkalmazzuk. 

A gépkocsi cserés megoldás nézetem sz,,rint 
nem is annyira a rakodó erők számát, rnint 
inkább a rakodási időt optimalizálja ós 
ilyen esetben a rakodógépeket elsősorban 
a kirakó állomásokon és a tömeges' földre, 
tüzelőállásba való lerakási helye,ken kell 
alkalmazni. 

E megállapítás nem jelenti azt, -' ennek 
részleteire később kitérek - hogy az értékelt ~akodási 
feladatokon kivül az anyagkezelés folyamatában jelentke
ző anyagmozgatási feladatok végrehajtására szakszemély
zetre nincs szükség. 

B./ Az anyagok készlet~:·ésével, kezelésével, 



• 
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tárolásával, feldolgozásával, tartalékolásával kapcsola

tos felodatok1 

- Anyagátvétel. 
- Huzamosabb tárolás /: nem gyorsan fogyó 

cikkekből:/. 
- Karbantartás, helyreállitó kis javitás, 

regenerálás. 
- A készletek őrzése, óvása, mentesítése. 
- Kikonzerválás, kicsomagolás, kiszerelés. 
- Hevederezés, tárazás, lőszer élesítés 

egyéb lőszerrel kapcsolatos manipulációk. 
- Főzés, kenyér termelés /:esetle~es tábori 

vágás:/. 
- Szükség anyagok helyszíni kitermelése. 
- Zsákmunyanyagok vizsgálata, ellátásba va-

ló visszavezetése. · 
- Nem rendszeresített cikkek, kiegészitö 

készletek biztosítása és fenntartása. 

E feladatok mennyiségi megitélésekor kapa

citás tényezőként kell figyelembe vennr a különböző anya
gi biztositási tagozatokon jelentkező anyagkezelési fel
adatokat, melyeket az alábbi táblázat tartalmaz1 

Anyag megnevezés Ho. tagozat E./o/tagozat Z/ü/tagozat 

Löv,löszer Rakodás,átvétel-átadás Láda bontás, 
... hevederezés, 

kiosztás • ., 
,.. AV •, tar., Rakodás, Rakodás, Láda bontás 

hk.' létü. átadás- átvétel,cso- tüze lőállás-., 
pot • átvétel portositás ba szállítás .. .. Sorozatvető Készlet e~yrészének szerelése és 

'° 
keretes gepkocsikra málhúzása. 

..-, Rak.pct. Ellenőr- Ideiglenes Ládabontás, 
zés tárolás előkészités. 

Akna anyeg Élesi tés, 
szerelés 

Robbanóanyag Szerelés 
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Élelem Átvétel, Átvétel, Átvétel, 
kiszerelés, kiszerelés. fózés. 
kenyér sü-
tés. 

Ruházat Átvétel, karban tartás, eiosztás. 

üzemanyag Átvétel, Átvétel, Átvétel, 
kenőanyag kenőanyag feltöltes. 
csoporto- kiadás, 
aitás, el- feltöltés. 
osztás. 

Technikai ag-o~ Átvétel, szakszerü táro- Átvétel, 

Vegyi herceg. 

lás,csomagolás, 
tositás. 

csopor- kiadás 
beépitéa. 

Átvétel, A tvétel, Keverék kép-
vizsgálat, tárolás, zés, fel-
tárolás, keverék használás. 
karban tar- képzés. 
t&.s. 

Ládázott anyagok átvételére és átadására 
tonnánként 1-1 percet, szervezésre és ad
minisztrúcióra o,5 percet számoltam ton
nánként, a ládi.zott anyagok kémpróbaszerü 
ellenőrzésére 3 tonnánként 5 percet vettem. 

A számvetés eredményeként az összes keze
lői feladatokra/: az előzőekben számvetett kézirakodó 
feladatokra szánt erőket beszámolva:/ az alábbi elméle
ti, tovább kc:crigálható "steril" adatokat kaptam, melyek 
kapacitás felesleget rejtenek magukban, 

- hadosztály tagozat 
- ezred tagozat 
- zászlóalj tagozat 

kb. 
kb. 
kb. 

80 fö 
14 fő 

lo fő -/: főzés-
sel,/ 

A hadosztály tagozatban a kenyérsütést 
külcn tényezőként vizsgáltam. A szükséges 
vontatmányok, kemence, dagasztó egység, 
vize.zállitó utánfutó vontatásához 14 db. 
tehergépkocsi szükséges, nem kellően ki
hasznillt szállitótérrel. A .szükséges 
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személyi állomány 65-70 fö, 

Érdekesnek kinálkozott e jelentős kapa
citás igény összehasonlítása egy másik 
tényezővel, Ha egy rendszeresitett kenyér
szállító gépjármü tároló kapacitását 2 
tonnának vesszük,.ez 2800 fő részére l ja
vadalmazás szállítását teszi lehetővé, 
Ebből következik, hogy a hadosztály l ja
vadalmazás kenyerének szállításához és 
szakszerü tárolásúhoz 4-5 db. MN szabvány 
kenyérszállitó, vagy 3-4 db. polgári é
letben rendszeresített kenyérszállitó gép
kocsi szükséges. Ezt a mozgókészlet fel
emeléséhez szükséges szállitótér vizsgá
latánál már számításba vettem, Az esetben, 
ha a hadosztályban 2 javadalmazás kész 
kenyér szállítását és tárolását tartanánk 
szükségesnek, ezt 8 db, különleges gépko
csival és 8 fővel tudnánk megoldani. Az 
ebből levont következtetésre a későbbiek
ben visszatérek. 

C./ A személyi állomány életéhez közvetle
nül szükséges szolgáltatások és a csapatok tehermentesí
tésével kepcsolatos hátraszállitási feladatok: 

- Melegélelem kios.ztása, a hivatásos állo
mány kulturált étkeztetésének biztosi
tása. 

- A személyi állomány részére kereskedel
mi anyagok megvás~rlésának biztosítása. 

- Fürdetés, fertőtlenités 1 ·tisztaruházattal és fehérnemüvel való ellátás, 
- A hátraszúllitandó anyagok gyüjtése és 

idei13lenes tárolása I csoportosi tása, 
sz·állitásra való elókészitése. 
Zsáknány anyagok gyüjtése, leltárba véte
le, hátraszállitása, 

- Hadiföglyok idei~lenes élelemmel való 
ellát~sa, minima Is kommunális biztosi
tása /: vízellátás, tisztálkodás, fer
tőtlenit;és, idei.glenes fedett elhelye
zés, száritás,stb.:/ 
Elesettek temetése • 

A különböző szolgáltatások elvégz~sébez 
szükséges kapacitást az előzőekben kifejtettek szelle-
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mében csak feltételesen vizsgáltam. A fürdetéssel kapcso
latos szükségleteket a rendszeresitett FMG tipusból ve
zettem le. 3 FMG-ból álló részleg egy ezredét és a lét
ssámát }ooo-re kiegészitő közvet1eneket egy nap alatt 
.fürdet le, a men őver időket is figyelembe véve. Ez a 
hadosztály részére a teljes állomány szerveze1t; fürdeté
sére 3 napot jelent. 

Amikor e harctevékenység jellege miatt a 
fürdető alegység nem bontakozik szét, e 
következő feladatokat tudja ellátnia 

- Részvétel mentesitésben •. 
- Tevékenység ez eü. zászlóaljnál. 
- Melegviz ellátás. 

Számvetésem szerint tehát - amennyiben 
ilyenre szükség van - a fürdő-fertőtlenitő alegység 
szakasz állományu létszám, 4 gépkocsi, 3 pótkocsi lehet. 

A csapatok kereskedelmi kiszolgálásánál 
azt vettem figyelembe, hogy az alegységeknél nem egyéni 
vásárlók, hanem az alegységek megbizottai jelentkeznek. 
A fogyasztókat 5-7 naponként kell kiszolgálni, a keres
kedelmi alegységhez vezetőt, beszerző-raktárost, eladó
kat, különleges és tehergépkocsikat célszerü szervezni. 
Ez azakaszerejü alegység. 

A temetkezést es;yenlöre szolgáltatási 
feladatnak vettem. Atomfegyver alkalmazásának viszonyai 
között hadosztályviszonylatban lo tömeges temetkezési 
hellyel és 2 katonai temetővel, hagyományos fegyverek 
alkalmazásának viszonyai között ennek 5o %-val sz.ámol
tam. A helyszinen igénybevett munkaerő és munkagépek 
irányitására szekszolgálatosokb6l álló szakaszerejü 
alegységet itéltem meg. 
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D./ A felsorolt feladatok végrehajtásának 

biztosi tósa érdekében, a vezetés és a hadtáp megszervezé

se területén végrehajtandó feladatok: 

őrzés, közvetlen védelem, tömegpuszt1t6 
f'&r.yverek elleni védelemhez szükséges 
legfontosabb müszaki munkák. 

- A müködés1 körletek őrzése, 
- Az anyagi biztositóst végző csapatok min-

denoldalu /: ezen belül hadtáp:/ biztosi
tása és felkészitése. 

- Az utónszúllitúsi utak és müködési körle
tek forgalmán.ak minimális biztositúsa. 

- Hadtáp felderités. 
Hir adás, vezetési pontok fenntartása. 

Több vitl tozatban értékeltem - térképen vég
rehajtott modellezés alapján, - hogy a szállit6-ellát6 

alegységek által, elhelyezkedéssel, vagy településsel be-

rendezett körletekben minden 4-5 km
2

• terület után átlag 

1 forgelomirányi tó szükség!'s. Ezek nzerint a gépesi tett 

lövész ezred tipusu hadtápban a 
személyi állomiinyt nem követel, 

tó zászlóalj körletében a belső 

belső forgalom irónyitás 

a hadosztály szállitó-ellá

forgalomszabályozáohoz 

összesen 4-5, 

zó szüksé8es. 
változik. 

kétvált~sbon 8-lo fő MM!. forgalomszabály-

Ez " szám megosztott telcpiilés esetén sem 

Egy lo-1:, km-es átlag utánszólli tási ut
szakasz:, forgalomszab~lyozó pontot igényel. Ez a hadosz

tály összesen utánszálli tási'_utjainak vonatkozusúl>11n tl fel
álli tési helyet jelent. 

A gépjármü forgalom megállani t«si',ni',l u 
v lzsgál t 900 tonnás anyag!orgalmat ,2Go
:,oo db. gépkocsi kétirányu wozgasut vet-
tem figyelembe. · . 
A gépjármü forgalom megállapitásúrn az 
alábbi összefüggést alkalmaztam: 
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Gj e looo • V = 
L 

L 
Lo t Lgk + Llp 

= 
G 

Gj = jármüforgalom órában 
V = oszlopok sebessége 

looo = konstans 
C = 1-Z / zavaró tényezö 
L0 = oszlopok közti távolság 
Lgk= gépkocsik közötti távolság 
Lip= léposök közötti távolság 
G = gépjármüvek száma, 

Az összefüggés alkalmazásával ;o gépjár
müvet egy szállitmányban /1lépcsö1/, 
maximum loo. gépkocsit egy oszlopban, oda
vissza forgalmat figyelembevéve megalla
pitottam, hogy sz utúnszállitési utakat 
ez a forgalom naponta lo-14 órára foglal
ja le, A forgalomszabályozásnak tehát sziln
telenek kell lennie, 16 fő forgalomszabály
zó szükséges. 

Miután s fenti jármü mennyiség a hadosztály 
hadtáp állományán belül általában 6-8 alap
vető szállitmányt kópez 25-,o km-es menet
vonalon, igy szállitmányonként a mozg~ 
forgalomszabályozásrs 2-3 fő, összese gé
ben tehát 18 fő szükséges. Ez feleslegessé 
teszi az előző bekezdésben emlitett 16 fő 
álló forgalomszabályozót, 

P. hadosztály hadtáp elörevoná.sához, átte
lepitéséhez a körletbe való kivezetésig és s besorolás 
végrehajtására 8 ... 9 fő álló, s menet végrehajtására 18 fö 
mozgó forgalomszabályzó szükséges, · 

Véleményem szerint tehát egy forgalomsza
!!.Jilyozó szakasz megnyutatóan megoldja a hadosztály hadtáp 
öaszes forgalomszabályozási feladatait, A gépesitett 
ezred hadtápban az 50-60 gépjármüből álló áttelepülő osz
lop mozgó forgalomszabályozásál1oz, illetve a szállitmá
nyok vezetéséhez 2 fő motorkerékpáros forgalomszabályzó 
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oazlopvezető tisztes szUkséges, 

Az 6rzés-védelem, tömegpusztit6 fegyverek 
elleni intenziv védelem számszsrUsitett szüksógloteit 
az anyagi biztositásra hivatott alegységek által elfog
lalt terUletek méreteiből kiindulva vezettem le, 

Az őrr.éei feladatokat a hadosztály vi
szonylatában alárendelt alegységekre bontva vizsgáltam 
az elfoglalt nagy terület miatt, Megitélésem azerint 
szállit6 század jellegU, elhelyezett vagy települt al
egységnél /1 2 km2 terület 1/? felállitási hely szUksé
gos, Ebből egyet forgalomszabályz6, hármat 2 váltásos 
6rökkel az adott alegysóg beosztott állománya lát el, 
Az objektumonként fennmaradt 4 őrhely hadosztálynál }6-
40, ezrednél 9-lo fő őrkatonát igényel egy váltásban, 
két váltást, járőrözést, szállitmánykiséróst is figye
lembe véve ez hadosztálynál 72-80 föro /1 egy lijvész 
század 1/ ezrednél kb, 2o :före /1 egy lövész szskesz 1/ 

· emelkedik, 

Megállapitásom ozerint a hodoaztály szál-
11tó-ellátó zászlóalj körletét egy irányból veszélyeztet
hető egy-két péncélgránó.tos szá.z3d ellen 2lo-2?o fö, 
16-18 golyószóró /1 géppuska 1/ és 9-lo páncólolhárit6 
eszköz, egy azá:oad móretü szállitó-ellút6 alegység ellen 
támadó o 15 - l :3zazad ellen ?o :fő 1 9 golyószóró és 6 
péncéle.lháritó eszköz, egy átadó pontot veszélyeztető sza
kasz ellen 25-3<> tő, 2-3 golyószóró és 2-3 pónoélelhliri
t6 eszköz szükséges. 

Ezt a létszámot a körkörös követelmény 
miatt 150 %-al megnövelve megá.llap1 tottom I hot,Y a had
osztály hadtáp rendszere·sithetö szemlilyi állománya 
létszllm tekintetébe.n ezt; az igényt kielégitl, a gépesi-
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tett lövész ezred hadtáp azonban nem. Mindkét szinten 
szükséges a gépesitett lövész alegysé~ekben rendszeré
aitett sorozatvető nehézfegyverek és kézi póncélelhári
t6 eszközök rendszeresitése. 

A menetek és szállitmányok védelme, miután 
a teljes állomálzy gyakran több mint 75 %-át gépjármü
vezetök adják, feltétlen figyelmet érdemel. A hadosztály 
szállító-ellátó zászlóalj menetbiztositásához két menetvo
nalon 4 géµ,aitEott lövész szakasz, szállitó-ellátó sz•zad 
menetbiztosi tásához 2 gépesitett lövész rej szükséges. 

Légvédelmi tüzfeladatokat csak a hadosztály 
hadtáp oltalmazása szempontjából itéltem meg. Számvetésem 
szerint az alacnonyan szálló kötelékek elleni oltalmazás
ra a légvédelmi rendszeren belül ZU-2 légvédelmi géppuskás 
szakasz /1 :; tüzgép 1/ elegendő, ez egyben 13 km. hosszu 
oszlopot tud oltalmazni, földi célok ellen /1 PSZR-k 1/ 
1 km. széles irünyt zár le. 

Részletes azúmvetések alapján itéltem meg 
a tömegpusztit6 fegyverek elleni védelemmel kapcsolatos 
feladatokat. A maximálisan elvégezhető müszaki munkált 
elvégzéséhez, a személyi állomány kézi e~ővel elvégzett 
tevékenységének kiegészitésére, a tervezett rakodó gépe
ken kivül e hadosztály hadtápban 2 db, vegyes tipusu 
bulldozer és egy db. vegyeatipusu markoló, az ezred had
tápban. 1 db. vegyes tipuau markoló és egy darab vontató
ra szerelhető tolólap szükséges. A bulldozerek tolólappal 
általában helyettesithetők. 

A vegyi.sugár felderités végrehajtásához 
az ezred hadtápban 9-lo, a hadosztály hadtápban 23-25 kiló
méteres menetvonalat vettem figyelembe. Megltélésem sze
rint a hadosztály szállitó-ellátó zósz 1 :,alj körletét e(!J 
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VS :EUG-al ellátott járőr megbizhatóan fel tudja deriteni, 
az ezred hadtápban ezt a feladatot nem szervezetszerü ve
gyisugár felderitőkkel kell végrehajtani. AZ utánszálli
tási utak folyamatos vegyisugár figyelését egységes su
gárzásmérő készülékek birtokában a forgalomszabályozók 

végzik. 

A várható részleges mentesitési feladato
kat FMG-re számvetve megállapitottam, hogy ahhoz 1 db. 
szakgépkocsi is elégséges. A terep és ut mentesitéshez, 
ut fagytarnn i táshoz és porta lani táshoz a már előbbiekben 
számvetett fürdő-fertőtlenitő alegységek elégségesek. 

A hadtáp vezetés igényei szempontjából a 
függelékben kizárólag a hiradó eszközüket számoltam, a 
legkorszerübb rádió és rádió-relé eszközöket számításba 
véve. 

Ha csak a szállitó-ellátó zászlóalj belső 
hiradását vesszük figyelembe, arra egy hiradó raj, egy 
gépkocsi, 5 URH készülék, 8 TKV loo elegendő, ezred szál
litó-ellátó századnál pedig csak hordozható rádió készü
lékek szükségesek. 

Számvetésem szerint a szállitó-ellátó 
zászlóalj anyagi biztositásához ellátó szakasz tipusu 
alegység szükséges. Az egészségügyi biztositás /1 a js
vit6 zászlóaljat is magába foglalva:/ önálló zászlóalj 
tipusu s~gélyhellyel megoldható. A gépesitett lövészezred 
szállit6-ellátó századnál élelem ellátási feladatok je
lentkeznek, melyet ellátó raj old meg. 

A szállit6-ellátó zászlóalj gépjármü állo
mányának technikai kiszolgálását harckocct javitó alegység 
nélküli ezred tipusu ,javitó-mühely tudja ellutl,i. 
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Ezenkivül számitásbe vettem a hadtáp tech
nikai eszközök javításához szükséges sps
rátust, azaz tábori konyhák, sütőkemencék, 
üstök, edényzet, szivsttyuk javitását gép
lakatos és hegesztő munkaerővel, szálli
tókeretek, csomagolóeszközök javítását 
asztalos munkaerővel, müszergépkocsik hű
tőberendezések javitását műszerész és 
villanyszerelő munkaerővel, az elasztikus 
tartályok javítását vulkanizáló munkaerő
V6l. 

Következtetés: 

A funkcionálisan jelentkező feladatokat 
bizonyos szakmai szempontok szerint csoportositva - hang
sulyozottan csak elöz.etes megitélés szerint - a szállitó
ellátó szervezetekbe s következő alegységeknek célszerű 
/1 lehet 1/ helyet biztositani1 

Anysgszállitásrs, előre- Gépkocsi szállító .9.legységek 
vonásra, mozgatásra 
oszlopteohnikai tevékeny-

1 ségre. · 

Anyagok kezelésére, előké- Anyagkezelő-tároló alegysé-
szitésére, tárolására, fel- gek, részlegek. /: 49. 1/ 
dolgozására. 

Rakodásra Kézi, vegy 1;1épi rakodó 
alegység, resz leg. 

Anyaggyűjtésre, hátrsszál- Gyüjtö, hátraszálli tó 
litásrs, zsákmánygyüjtés- alegység. 
re, hadifoglyokkal kap-
csolatos teendőkre. 

Forgalom irányitásra. Forga lomszabályozó elegy-
ség, vagy részleg. 

Kenyérsütésre. Sütős legység. 

Főzésre, tábori vágásra. Élelem ellátó, 
egységek. 

konyha sl-

49. = Ezek lehetnek integráltak, vagy többé, illetve 
kevésbé szakositottsk. 
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Kereskedelmi kiezolgá- Tábori kereskedelmi ezer-
lásra. vezet. 

Tömegpusztit6 fegyverek Vegyvédelmi alegység, vagy 
elleni védelem rendszabá- részleg. 
lyeire és felderítésére. 

Zsákmányolt, vagy szennye- Laboratorium. 
zett anyagok vizsgálatára, 
helyezinen beszerzett anya-
gok ellenőrzésére. 

Tüzvédelemre. Tüzolt6 alegység. 

Fürdetésre és mosatásra, Fürdő, fertötlenitő alegy-
egyéb higiéniai szolgál- ség. 
tatásokra. 

Ellátási - gazdasági admi- Törzs.és adminisztretiv 
nisztráci6re és tervezés-· aparátus. 
re. 

Vezetéshez 
adásra. 

szükséges hir- Hirad6 alegység. 

őrzésre, közvetlen véde- Gépkocsizó lövész alegység, 
lemre, légvédelemre. légvédelmi alegység vagy 

részleg. 

Elesettek temetésére. Temető osztag. 

Hadtáp technika javitá- Javitó részleg. 
sára. 

A szállit6-ellát6 kötelék Hadtáp alegység, vagy szol-
saját hadtápbiztositásárs. gálati személyek. 

Az egyes azámszerüsitett, mennyiségben 
megitélt kapacitás tényezők - erő és eszköz szükséglet
ben jelentkeznek. Ezek azonban egymástól elszigetelve 
kerülnek megállapitásrs, igy közöttük átfedések mutat
koznak. Ennek érdekében az erő és eszköz szükségletet 
optimalizálni kell, melynek ut;jai a következők& 

- a nyilvánvaló átfedések esetén a feles
leges tényezőket törölni kell; 

- az időben szétválasztható feladatokra 
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/: tehát a kapacitás felesleg kiküszöbölésére :/ vegyes 
rendeltetésü eröket /: és eszközöket is:/ kell figye

.lembe venni, feltételezve korunkban a személyi állomány 
vegyes szakképzettségét, gépjármüvezetői jogositványok 
nagy számát és a technikai eszközök több rendeltetéaü 
fejlesztését. 

A biztosit6 jelleBÜ feladatok ellátásá
nak szervezeti megoldására több változat is kinálkoziks 

A,/ Onáll6 szakasz, század erejü alegysé
gek szervezése a parancsnok hadtáphelyettes, vagy hadtáp 
törzsfőnök alárendeltségébe. 

B,/ Az ilyen jellegü alegységek, erők, kö
teléken belül központositott szervezése a kommendáns, -
rendészeti, illetve hirad6, ve~yvédelmi, stb. alegységbe, 
biztositva az erők kikülönitését a hadtáp egységek és 
alegységek részére. 

Q./ Az emlitett alegységek, szervezetek be
lehelyezése az alapvető biztositási ágat képviselő szál
lit6-ellát6 egység, vagy alegység szervezetébe, 

Az A,/ változatot az indokolja, hogy a 
parancsnok hadtáphelyettese és szükt':irzse egyre nagyobb 
felelősséget visel s hodtúpbiztositásban résztvevő vala
mennyi szerv tev~kenységének koordinálásában, Ez ma már 
természetes és egységesen értelmezett, mint ez az EFEF 
1972. évi hadtudományi konferenciáján is,"Kifejezésre 
jutott, a hadtáp szervezete és a hadtápbiztositás rend
szere nem attól korszerü, hogy korszerübb anyagösazeté
telben és anyagi eszközökkel látja el az alárendelt szol
gálatokat illetően, hanem azért, mert van hadmüveleti 
törzse, minden tagozatban, mely képes betölteni a hadtáp 
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vezetósi ponton •••• a koordinációs szerepet." /150.s/ 

A e./ változat esetleges jogosultságiinak 
bizonyitáaa érdekében röviden foglalkoznom kell az anya
gi biztositás primátusával a hadtápbiztoaitáaon belül. 

Miért hangaulyozom és mivel bizonyitom 
ezt az elsődlegességet? 

a./ Mert a többi ágazatok is az anyagi 
biztositás oeatornáján keresztül jutnak ezakanyagaikhoz, 
ezáltal az anyagi biztoaitáa közvetlenül is befolyásolja 
a technikai és egészségügyi biztositás hatékonyságát. 

b./ Mert az anyagi biztoaitáa az adott 
közvetlen időszakban a harc szempontjából elaörendüen 
fontos harcképes személyi állomány éa üzemképes harci 
technikai eszközök folyamatos alkalmazásá:t · és üzemel
tetését biztositja. 

e./ Mert a technikai biztositás alapvető 
rendeltetése a technikai eszközök üzemképes állapotba 
való helyreállitása, de a helyreállitott eszközök az 
anyagi biztositáa csatornáin keresztül, mint ellátmá
nyok kerülnek vissza a csapatokhoz. 

d./ Mert az anyagi biztosítás hadtápbiz
tositási tevékenység volumentárisan legnagyobb területét 
fogja ó.t és tartalmó.ban hozzáveti,leg 80 %-ig a harc 
intenzitását közvetlenül befolyásoló anyagelló.tással fog
lalkozik. /1 51.:/ 

5o. = Demó László: Gondolatok a hadtó.p és a technikai 
szervek együttmüködéséröl. Honvédelem "T" 1972/ 
4. sz. 5o. old. 

51. = Dr Csabai Károly: Gondolatok •.• id. ~ l l'k. 7b.old, 
hasonló követk„ztetésekre jut. 
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E nyilvánvaló elsődlegesség, valamint az 
a tény, hogy a ezállitó-ellátó egységek és alegységek 
közvetlenül a aadtápbiztositást koordináló, a hadtáp meg
szervezését felelősen irányitó és a hadtáp vezetést fenn
tartó hadtáp helyettesének vannak alárendelve, /1 a hadtáp
biztoeitást végző kötelékek szervezeti rendjének teljes 
oentralizációjáig 1/ az összhadtáp tevékenység egyréezét 
is ezen szervezetekre hárithatják. 

Mindettől függetlenül a jelenlegi szerve
zeti hélyzet figyelembevételével a további fejezetekb81l 
a három változat kombinációjából indulok ki. 

Mint az alkérdés bevezetőjében emlitettem, 
az eddigiekben a csapathadtáp anyagi biz
tositási tagozatain általában jelentkező 
feladatokat vizsgáltam. Ehhez rögtön hozzá 
kell tennem, h'&gy az illető tagozat.diffe
renciált rendeltetéséből eredően a szerve
zetre ható funkcionális tényezők mások és 
mások. 

4./ A struktura alkalmassá5át biztositó 
rendszerjelle5ü törvényszerUsé5ek. 

A csapatok anyagi biztositásának rendje 
a korszerü harc változékony, manőverező jellegü termé
szetéhez alkalmazkodik. A főirányban való öaszpontosi
tás, e főirány gyakori áthelyezése rugalmas csoporto
sitást és az utánszállitás manőver jellegü formáit, el
járásait követeli meg. Ezért s szervezetnek lehetővé kell 
tenni ezeket s rugalmas, a hadtápbiztositás általános 
rendszerébe illő formákat. 

Az anyagi biztositás "rugalmas" eljárásai 
elsősorban a mozgékonysággal függnek össze, a továbblépés 
érdekében tehát tisztáznom kell, hogy mit értek a hadtáp 
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mozgékonysága alatt. 

Simon Sándor alez. egy cikkében kifejezi, 
hogy a csapatok mobilitása nem csupán technikai, -hanem 
szervezési és vezetési tényező is. /1 52,1/ 

Malina altábornagy a Honvédelemben idé
zett cikkében megálle.pitja, hogy "A mozgékonyságot •• • 
nem lehet csak a csapatok gépesitésére leszükiteni, ha
nem ki kell terjeszteni az egész szervezeti felépitésre" 
/1 53.,/. Malihin altábornagy a mozgékonyságban a had
tápnak azt a tulajdonságát látja, mely szerint "az ké
pes lemaradás nélkül követni a csapatokat" és megjegy
zi, "A ceapathadtáp mozgékonysága meg kell feleljen a 
csapatok mozgékonyságának". /1 54. 1/ 

Ha visszatekintek a "mozgékony csapathad
táp" megteremtésének elmult 15 esztende
jére, megállapitom, hogy a hadtáp felső
vezetése elsőfázisban - az 1960-as évek 
elejéig - megteremtette a mozgókészletek 
csapothadtápban történő egyidejü szálli
tásúnak lehetőségét /1 mozgékonyság elsö 
foka:/. Az 1963. tavaszán lefolytatott 
gyakorlatok tapasztalatai alapján az 
1960-as évek végéig a szúrazföldi csapa
tok terepjáró szállitó technikával lettek 
ellátva, ezzel létrejött a szükséges tech
nik11i - müszaki mozgékonyság /: második 
fok 1/. Jelenleg a folyamat betetőzése
ként, harmadik fokozatként, a szervezeti 
mozgékonyság feltételeinek megteremtése 
van napirenden és értekezésem is igyek
nzik ezt a célt szolgálni. 

A szervezeti mozgékonyság egyik legjelen
tősebb kritériuma, hogy a csapathadtáp szervezetei valóban 
csapat, alegység szervezetek legyenek. 

52. = Simon Sándor alez. Sebesség, támadási ütem, mozgé
konyság. Honvédelem 1970. lo. 

53. = Malina: A korszerü védelem: Vojenrwja Müszl. l9C2/3, 
54, = Malihin1 Csapathodtáp a korszerü harcban.Krasznaja 

Zvezda. 1964. V. 16-i szám. /:Oroszul:/ 
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Mit jelent a csapatazervezet? Mit jelent. 
"objektiv törvényszerüségnek elfogadni a hadtáppal és a 
csapatokkal szemben támasztott követelmények fokozottabb 
közeledését"? /t 55.1/ 

Azt, hogy belsőleg funkcionálisan, világo
san tagolt, mozgatható és vezethető nagyságu, alapvetően 
raj, szakasz, század és zászlóalj kötelékbe szerveződő 
aleeységeket hozunk létre és kiiktatjuk a .lla_4:i;Jí~11_~~-:
tok sze:r::vezetéből az intézet jellegil szel"l:l:?.1._: 

A csapatszervezetre az a jellemző, hogy 
a szervezeten belül az ember és technika egységet képez 
és mindkét elem a parancsnoknak van alárendelve. Ezért~ 
nézetem szerint - a csapatjelleg alapvető kérdése, hogy 
a személyi állomány, a szállitandó an.yag és a szállitó
eszköz a legkisebb kötelék esetében is egy parancsnoknak 
legYen alárendelve. 

Miután a szervezeteket rendszernek te
kintjük, · soroljunk fel néhány olyan törvényszerüséget, 
melyek azok kialakitásónál befolyásoló tényezőt jelente
nek1 

- A szervezeten belül lévő elemek egymással 
kölcsöhatásban vannak, "kölcsönhatásban álló elemek olyan 
együttesei, amelyekre bizonyos rendszertörvények alkalmaz
hatók" /t 56.1/. Következésképpen a szállitó-ellátó egy
ségen belül egyes alegységeket nem elegendő csupán saját 
funkcióikban viz,agálni, hanem meg kell itélni lehetséges 
viselkedésüket a többi alegységgel komplex formában való 
alkalmazás eorén. 

55. = Muzicsenkó: A hadmüveleti hadtáp problémái. 
Vojennaja Müszl. 1967/3. "T" szám. 

56. = Rendszerelmélet - válogatott tanulmányok: Közg. és 
Jogi kis.dó 1969. 31. old. 
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- A létrehozandó szállitó-ellátó egységek 
és alegységek rendszerelméleti szempontból n.yiltnak te
kinthétők1 lényegük kimenetiikben és bemenetiikbe.n van, 
azaz az anyag fogadás és azállitás szerveit kell leg
élesebben konturozni. 

-A rendszeren belül kibernetikai törvény
szerüségek érvényesiilnek, biztositani kell az önszabá
lyozás, visszacsatolás lehetőségeit. Ehhez vezető szer
vekre, törzsekre van szükség, amelyek azonban egyfunk
cióa kontrol szervek, ezért ki kell zárni ezt a lehető
séget, hogy a hadtáp egység vagy alegység parancsnoka 
/1törzse1/ egyben e hadtáphelyettes /: törzs 1/ a funk
cióját is betöltse./: 57.:/ 

- A rendszereknek strukturájuk van, amely 
"az a mód, ahogyan a feladat elvégzéséhez szükséges fi
zikai és szellemi munka megoszlik." Az alrendszereket 
tehát - a mi esetünkben az alegységeket - elsősorban a 
kimenetben érvényesiilö funkciók szerint kell csoporto
siteni. 

- Minden rendszer hierarchikus, ezért a 
középszlntek megalkotásánál gondolni kell a további, al
sóbb szintek elrendeződésére is, Csak olyan szerveze
teket lehet létrehozni, melyeknek további tagolódúsi 
logikája van, összetételiik biztositja a belső csoporto
sitást. 

A szervezet meredek hierarchizmusa csök
kenti az egyes szinteken jelentkező viz
szintes tagozódásokat, de ugyanakkor 
hosszabbítja a vezetés és végrehajtás ut
ját, növeli az áttételeket. Ezért minden 

57, = Ezért nem lehet a gépesitett lövész zászlóalj el
látó szakaszparancsnoka egyben hadtáphelyettes. 
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hagyománnyal szakitvs szállitó-ellátó egy
ségek és alegységek szervezetének kimunkálá
sánál törekedni lehet bizonyos szintek ki
hagyására. 

A szocialista hadseregszervezés számos pél
dát bizonyit ezzel kapcsolatban. A Nagy 
Honvédő Háboru időszakában a lovas ezredek 
lovas századokból álltak, a csapat légvé
delem ezredei ma is ütegekre tagozódnak. 
Olyan javaslatok is felmerültek, hogy a 
gépesitett lövész zászlóaljon belül a 
páncélozott szállitó harojármüveket a szá
zad vagy a szakasz vezetési szint kihagyá
sával szervezzék. 

Egy szervezet kifejlesztésénél el kell dön
teni, hogy az alcsoportok miben különbözzenek egymástól. 
A különbség kritériumok lehetnekafunkoióbeliek 

térbeliek, vagy 
időben elválaszthatók. 

A három tényező közül a szállitó-ellát6 
szervezetek belső strukturájának kialakitásához ki kell 
v~lssztani sz alapvetőt, a döntőt. 

Ez azt jelenti, hogy a bonyolult méretü 
gazdasági és katonai szervezetekben a feladatkörök spaoi
alizálódása meghatározhatja s szervezet belső felépitését. 
Bármilyen kötelék, /1 pl. egy tü •• ezred:/ is állhat 
teljesen azonos felépitésü osztályokból, állhat külön
böző rendelteté,1ü osztályokból, de elvileg állhat /1 és 
van ilyen fegyvernemi kötelék:/ egy alárendelt osztály
ból és a biztosit;ó részlegből is. 

Az alrendszerek tehát - a'mi esetünkben 
az alegységek - különböző szempontok szerint osoporto
sithatók, de a rendezési elvnek meg kell lennie. "Az 
egész szükségletei határozzák meg, hogy milyen struk-
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turákra ée milyen alfunkcióra van szükség" /1 58.1/ 

A szervezetnek az is szükséglete, hogy az 
alapvető rendezési elv szerint csoportositott részein 
kivül az önfenntartást is megfelelő alegységek biztosit
~ Ezért vannak olyan alrendszerek, melyek a bemenettel 
ée kimenettel nincsenek közvetlen kapcsolatban, csupán 
a szervezet egészének müködését segitik elő, ilyenek a 
biztositó alegységek. "A közös tevékenység két nagy fel
adat csoportból, az anyagi biztositással közvetlenül 
összefüggö feladatokból/: málházás - szállitás :/ és az 
ugynevezett általános biztositó tevékenységből/: őrzés, 

hiradás, stb. :/ tevődik össze". /: 59. :/ 

Először tehát a funkció érdekében kialaki
.tandó alegységeket kell létrehozni, megteremteni, majd 
·azokat, melyek ezek tevékenységét biztositják. 

Ebből levonhatunk olyan következtetést is, 
hogy egy adott szervezeten, ez esetben a szállitó-ellátó 
egységen és alegységen belül rendszerelméleti szempontból 
semmi helye nincs olyan alegységeknek, melyek a közvet
len kimenettel, illetve a rendszer biztositásával nincse
nek kapcsolatban, 

Vegyünk err.e példát. A gépesitett lövész 
ezred ellátó század ellátó szakaszának 
rendeltetése nem fér bele az ellátó század
dal szemben támasztott követelményekbe, 
egy másik, alárendelt ellátási szakaszt 
képez az ellátó századon belül, amikor a 
törzs és közvetlen alegységek zászlóalj 
szintü ellátását hajtja végre, . 

58, =Rendszerelmélet ••• /:id, mü.:/ 199. oldal. 
59, = Dr Csabai Károly: Gondolatok ••• /1id. cikk.s/ 

82, oldal, 
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Valamely meghatározott funkcióju szerve
zet, főleg katonai szervezet elsősorban ezt a fő funk -
ciót tUkrözö, annak részfeladatait megvalósitó alapvető 
alegységekre oszlik fel. 

E fejezet 2, és}, pontjában tisztázódott, 
hogy á szállitó-ellátó szervezetekben szükség van géP
kocsi szállitó alegységekre, valamint az egyes wcyagok 
kezelésével, tárolásával kapcsolatos szakfeladatokat 
végrehajtó alegységekre, részlegekre egyaránt, E szerve
zetek az anyagi l;>iz tesi tás a lapvetö tartalmát, az utén-

. szálli tást és az anyagkezelést - tárolást tUkrözik. 

Abból a határozott megállapitásból kiin
dulva, hogy az anyagi biztositás komplex folyamatának 
főoldala az utánszállitás, levonhatjuk azt a következ
tetést, hogy a szállitó-ellátó egységek és alegységek, 

föfunkció.ját elsősorban a szállitó alegységek való:3it= 
ják me5, 

Ezért véleményem szerint a szállitó-' 
ellátó egységek és alegységek önmagukon belUl elsősorban 
- alapvető alegységként - gépkocsi szállitó alegységekre 
tagozódnak. 

5,/ A szállitó-ellátó alegységek ,fol.;ya
matos· müködésének biztositásával kapcsolatos harcásza
ti tényezök. 

A hadtáp a caapatok szerves része. Ezért 
manöverezö képesség és védettség szempontjából meg kell 
közelitsék az alegységeket, Kapus alez./i60,1/ már 
idézett cikkáben a gyakorlat tapaszta!atai alapján tett 
ilyen megállapitást "A harcoló alegységek védettsége, 

60. = Kapus Gyula id. cikk. 19, old. 
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mozgékonysága és a hadtáp lehetőségei között ellentmon

dás alakult ki." 

Miben jelentkezik a védettségbeni eltérés: 

- a páncélvédettség, /:föleg lőszer és 

sebesült szállitásnál:/ 
- a nehézfegyverekkel való rendelkezés; 
- a szennyezett terepszakasz leküzdésének 

képessége; 
- a tüzellenállás, a talajtüzeken való 

áthatólás képessége, 

A mozgékonysági differenciák jelentkezésé
nek területei, 

- a terepjáró képesség /1 ezen a téren a 
_helyzet már kedvezöbb1/ 

- az uszóképesség, /:mely elsősorban ala
csony tagozatokban fontos és a gázlóképeaség nem helyet
teaiti1/ 

- a már előbb emlitett talajtüzeken való 
áthatólás képessége. 

Elsőrendü következtetés, hogy minden ta
gozatban bizonyos számban kell legyen olyan technikai 
eszköz, melynek· képességei a harci technika képességei
vel megegyeznek, Ez az elv a repülő és légideszant csa
patok vonatkozásában egyértelmüen érvényesül már. 

Miután az 566-os 5 tonnás tehergépkocsit 
a deszant átkelő eszközök nem képesek átszállitani, a 
zászlóalj tagozatban előbb- utóbb szükséges egy PSZH -
FUG - BRDM tipusu, csak. önvédj:,lmi fegyverzettel, de 

üres raktérrel rendelkező jármü, mely lőszert szállit, 
sebesültet hord, mentesítő és tüzoltóanyabokat visz a 
helyszinre, mentésbea vesz részt, stb. Ennek teherbirá-
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sa} tonna felett van, 

A gépkocsizó lövész ezred tagozatban szin
tén szükség lehet korlátozott mennyiségü usz.óképességü, 
fegyverrel felszerelt, esetleg J;uG tipusu jármüre, vagy 
lánctalpas uszógépkocsira, A tehergépkocsi harci-techniká
hoz való közelitéséhez azonban nem csupán az uj tipusok 
rendszeresitése az ut, hanem a meglévő konstrukciókat 
tökéletesiteni lehet. !gy célszerü iránytvenni az 566 éa 
~4 tipusu tehergépjármüvek kiegészitő berendezésekkel 
való ellátására. 

Véleményem szerint meg kell növelni e jár
müvek mentesítő eszközeinek kapacitását a 
szállitott terhek részleges mentesitéséhez 
szükséges mennyiségben. Az 566-os gépjár
müvek egyrészét.fel kell szerelni a golyó
szorók rögzitésére szolgáló berendezések
kel, Olyan tüzoltó berendezést kell kiala. 
kitani, mely részben a vezetőfülkét, rész
ben a rakfelületet a hő, vagy vezérlés ha
tására habbal elárasztja, 

A tüzvédelmi eszközök fejlesztésének és 
kialakitásának müszaki-technikai szempontból az alábbi 
lehetséges utjait is látom: 

- Tüzoltó gépkocsik rendszeresitése a 
csapathadtáp legfelsőbb tagozatában feltétlen indokolt. 
A MN-ben jelenleg a terepjáró képességgel rendelkező, 
közepes kapacitásu ZIL tüzoltó gépkocsi, a nagy kapaci
tésu Tátra AST tüzoltógépkocsi és egy technikai - müsza
ki szempontból nem kielégitő porraloltó gépkocsi van rend
szeresítve. 

A Tátra AST 6000 literes,+5oo lt. habtar
tállyal, a 6 fő kezelő személyzet a tüze
ket egyszerre 5-6 sugárpisztollyal ké~es 
oltani. Miután ez az eszköz l2o-15o m in
tenz i v tiizet képes leteri teni a szükséges 
15-20 cm,-es habtakaróval, véleményem sze-
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rint ennek a tipusnak a tovább fejlesztése 
és rendszeresitése szükséges. 

- A csapathadtápban jelenleg rendszerben 
lévö különleges felépitményü gépkocsik egY részének tüz
oltásra való alkalmassá tétele. Az FMG szakgépkocsi je
lenlegi berendezésével is képes 4 atmoszféra nyomással 
lo percen keresztül vizzel oltani; tartály tüzek oltása 
azonban vizzel nem lehetséges.Igya milszaki kutató mun
ka egyik iránya lehetne az FMG eszköz, vizszállitó és 
szivattyuval, valamint tömlővel rendelkező karbantartó 
gépkocsik habtartállyal való ellátása, ami ilyen módon 
vegyes rendeltetésil technikai eszkö.zként való alkalmazá
sukhoz vezetne és a tüzoltáei feladatokat meg is oldaná, 

Feltétlenill tovább kell lépni a hagyományos 
értelemben vett hadtáp alegységek nagyobb hatékonyeágu 
fegyverzettel való ellátása terén. Ezalatt azt értem, hogy 
a szervezetszerü legkisebb ezállitó kötelékig lemenően 
rendszeresiteni kell a golyóezorokat, kézipóncélelháritó 
eszközöket, géppuskákat, A gránátvető puska megjelenésé
vel helyet kell biztositani azoknak a hadtáp alegységek
ben és a készletekben lévő kummultativ harckocsi elleni 
kézigránátok elosztásánál azokkal a hadtáp alegységeket 
is el kell látni. 

6./ Következtetések. 

Az általam megitélt, véleményem szerint a 
szervezetre és annak müködésére közvetlenül befolyást 
gyakorló tényezők egymással sokszor ellentmondó követel
ményeket és tendenciákat tükröznek. A szervezetek kiala
kitásánál az öt tényezőt dialektikus egységben igyekezem 
felfogni, az ellentétes tendenciák közül az alapvetőt 
kivánom alkalmazni, vagy megpróbálom megkeresni a látszó-
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lagos ellentmondások megoldásának módjait, 

A további megközelités érdekében eleve 

szeretném kifejteni az eddigiek során kialakult néhány 
álláspontomat, mert a szervezet-változatok kidolgozása 
során ezekhez alkalmazkodni fogok, 

a,/ A szállító-ellátó egységek és alegy
ségek részére olyan modellt kell kis laki tani, amely ma
gába foglalja az adott szinten az anyagi biztosítás ösz
szes szerveit és ezáltal kizárja az egyes tagozatokon 
más, ilyen rendeltetésü szervezetek jelenlétét. A struk
tura kialakítása sorón, az alsóbb tagozatok felé haladva, 
a szállító és anyagtároló-kezelő jellegü alegységek mind 
fokozottabb összevonására kell törekedni, 

b.~ Az állomány megállapításánál töreked
ni kell a létszám és a technikai eszközök darabszámának 
bizonyos foku leszorítására, de ezzel egyidejüleg növel
ni kell a szervezetek effektlvitásat. Ennek érdekében 
merészen és határozottan kell a szervezetekben elhelyez
ni az adott időszak általános szinvonalának és a prog
nosztikusan jelentkező követelményeknek megfelelő, leg
fejlettebb technikai eszközöket, A tulzott létszámemel
kedést és az élőerők kapacitás kihasznál ·tlanságát ve
gyes szakkópzettségü katona úllomúny beálli tásával cél
szerü elkerülni·, 

Abból kiindulva, hogy a szervezeteket a 
reájuk háruló feladat végrehajtására kell létrehozni, 
az állományarányok alakul~sát nem lehet mereven kezel
ni és nem celszerü végletesen elzárkozni attól, hogy 
egyes alegységek a létszámot és technikát tekintve meg
növekedjenek. 
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c,/ A szállit6-ellát6 egységek és alegysé
gek belső felépitésénél a csapatjelleget kell keresni, ki 
kell zárni a nem osztható, intézetjellegü, raktári, stb. 
szervezeteket. Olyan raj, szakasz, század szervezetü al
egységeket kell kialakítani, melyek funkci6nális rendel
tetésükön felül sz ilyen kötelékekre hóruló .általános 
katonai követelményeket is képesek kielégiteni. 

d./ A mozgékonyság és csapatjelleg biztosi
tása érdekében arra kell törekedni, hogy azokat a szervep 
zeteket, amelyek nem a harc közvetlen anyagi biztositásá
val kapcsolatos feladatokat végzik és nem az ellátó tevé
kenység feltételeit teremtik meg, a csapathadtápból ki
zárjuk. Ezzel a legnagyobb mo.zgékonyság igényü szállitó
ellátó szervezeteket, kötelékeket tehermentesitjük: 

- a hadmüveleti hadtáp: 
- más hadtápbiztositási ágazatok; 
- más harcbiztosit~si ágazatok 

terhére. 

Olyan következtetésre jutottam, hogy az 
elesettek temetése, a hadifoglyok őrzése és kisérése, 
továbbá ellátása területén jelentkező feladatok nem tar
toznak az anyeci biztosítás, illetve a szolG,'i.ltatások 

körébe. Bár az elesettek temetése. elsősorban egész ide
ológiánk és társadalmi rendszerünk lényegéből fakadó 
humánus kérdés - sürgősségét főleg egészségügyi szem_ 

pontok indokolják. 

Az elesetteknek a harcmezőről való kihor
dása és temetéde lényegében járvány megelőző rendszabály. 
Ez a kérdés egyik. oldala, A kérdés másik oldala, hogy 
helyileg hol találkozunk a harcmezőn az elesettek legna- , 
gyobb tömegével, 
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- a tömegpusztulási gócokban, ahol a mentö 
osztagok és alegységek a nyilvánvalóan elhalálozott sze
mélyek egészségügyi kiüritését meg sem kezdik - itt a 
temetés a mentési munka része;/1a mentőosztag feladatai/ 

- a különböző segélyhelyeken, ahol a szál
litás, osztályozás, beavatkozás, vagy gyógyitás közben, 
a sérültként szállitó jármüre felvett személyek jelentős 
része meghal , - itt azok eltemetése a segélyhelyek mü
ködéaével és tevékenységével összefüggő kérdés. 

A hadifoglyok a harcászati kötelékeken 
·átengedésre kerülnek, jelenlétük ideiglenes. Velük szem
ben az alapvető feladat az, hogy1 

- ne kerüljenek vissza az ellenség állomá
nyába és ezzel ne erösitsék, illetve regenerálják annak 
sorait; 

- az őrzés alól kivonva magukat ne veszé
lyeztessék a mélységben lévő alegységeket, törzseket, had
tápokat; 

- a felderités részére megfelelö informá
ciókat szolgáltassanak. 

Ez mindhárOm a harcbiztositás körébe tar
tozó feladat, a hadifoglyok ideiglenes ellátásé, esetleg 
esőtől védett helyen való elhelyezése, ideiglenes gyógy

.kezelése csak kiegészitjk ezeket a területeket és igy más 
szervek, konkrétan kommendáns - rendészeti szervek ha
táskörébe tartoznak. 

Ezért az elesettek temetésével és a hadi
foglyok ideiglenes ellátásával foglalkozó alegységeket a 
javasolt szervezetekbe nem állitom be. 
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Hasonló meggondolások alapján a tábori 
sütőalegység szállit6-ellé.tó zé.szlóaljon belüli szerve
zésére csak feltételesen teszek javaslatot. A jelenlegi 
technikai felkészültséggel ez az üzemjellegü, termelő 
szervezet ellentmondásba kerül a szervezet többi, mozgé
konyabb részeivel. 

Igaz, hogy a Varsói Szerződéshez tartozó 
tagállamok szárazföldi csapatainál a kenyér termelés a 
csapathadtápban történik, ezért egy hadosztály huzamosabb 
ideig tartó át-alárendelése esetén ez problémákat jelente
ne. 

Ezzel az állásponttal csak részben tudok 
egyetérteni. A nemzeti sajátosságokból 
eredően számos más anyagfajta is van, 
melyekkel kapcsolatban az ellátás nemzeti 
forrásait kell továbbra is fenntartani. 

Huzamosabb át-alárendelésre nem csupán 
.hadosztályok, hanem seregtest, sőt HM 
közvetlen alakulatok esetében is sor ke
rülhet, ezen szervek kenyérellátáss pedig 
köztudottan a hadmüveleti hadtápok felada
ta. 

A sütöalegységek hadmüveleti hadtápban . 

sütő - magasabbegységbe/: dandár, vagy oszlop:/ való 
szervezése nem tenné feltétlenül szükségessé e sütőesz
közök összpontositott körletbei való müködtetését, a sütö 
alegységeket a hadosztály hadtápok vonalába előretolva 
lehetne müködtetni, esetenként át-alárendeléssel had
osztályokat megerősiteni, /: mint az egészségügyi oszta
gok esetében:/. Ez a gondolat nem ujszerü. "A kenyér 
ellátás folyamatosságát elősegitenó, ha azt a hadosztály 
sütödék helyett hadsereg sütöüzemek végeznék. Ezáltal 
növekedne a hadosztály hadtáp mozgékonysága és a csapa~ 
tok tartositott kenyérszelettel való ellátása is bizton-
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aágosabbá tenné az ellátást". /1 61.1/ 

Hasonlóképpen csak feltételesen teszek 
javaslatot a fürdö-fertötlenitö alegység és. még inkább 
a katonai kereskedelmi szervezet beállitására. 

Olyan esetben, amikor e szolgáltatásokat 
az elöljáró szervezet, tehát hadmüveleti hadtáp teljes 
egészében biztositani tudja, csapathadtápba való be~lli
tásukra nincs szükség. A szállitó-ellátó zászlóalj. szer
vezetéből tehát abban az esetben, ha a hadsereg, vagy tá
bori hadtáp szervei e feladatot megoldják, ezek az alegy
ségek kiemelhetők. 

e./ A szállitó-ellátó egységek és alegy-· 
ségek elaősorbanaszervezet alapját képező gépkocsi szál-

' litó alegységekből állllak. Az anyagkezelll-tárol6 alegy
ségeket raj, illetve szakasz szervezeti keretben ugy kell 
létrehozni, hogy azok a szállitó alegységek felé osztha

. tók legyenek. A szállit6-ellát6 szervezet e két alapvető 
belsö szervezeti tipusa biztositja az általános és a 
szakmai alárendeltség együttes érvényesülését és a tevé
kenység sor.én szükséges együttmüködést. 

f./ A száll1t6-ellátó szervezeteken, el
sősorban a zászl6aljon belül feltétlenül szükség van 
különböző biztosit6 alegységekre és feladataik ellátásá
hoz megfe_lelll rendeltetésU technikai eszközö_kre. A szál
·11tó-ellátó zászlóaljon és századon belül e biztos1t6 al

. egységeket elaösorban /1 de nem kizárólag 1/ az an.yagi 
biztositás feltételeinek megteremtése érdekében, a csu
pán ehhez szükséges kapacitással állitom be. 

61. = Az 1965-70 évi hadmuv~szeti /1hedtáp1/ kutatásokat 
összefoglaló tanulmányból, 98. old. 



• 

- 111 -

r,./ Nem látom jelentősót,ét, hor,y bizonyos 

b11~uz,il,<1kuu DZ ultJóbb H:~.inteknek megfelt:lú véi.:rúhujtó Lv

v~keny~ég follyék, nem cr,yérte lmüen o lhak,rol t fe 1"1é,~

fh.',~i vLJ;,onyok wullett. !/i.iuté.n az ezred uny&gi b i1..toui

t(!si tlJf.'.,OZut 1'uulccl61 kö7,Ö t...t nem szo1•epr::l a ti.h.'1.Llek és 

egyes alt;i;ységek közvetlen kiszolgálása, az u1_1ync,vH~ett 

"elllitó szakaszt" a nzervezeti javaslatokból kihag;yom 

ozzal 1 hogy annuk múD, zúnz16alj tipusu, önálló szerve
zetben, a törzsfőnök vne,y kommondó.ns alegység parancsnok 

alárendeltségében van a helye. 

h./ A szervezetek kialakitásúnál alapelv

nek kell tekinteni, hor,y a szállitó eszközök és a gépko

csi vezetői /ülomiiny alsó határát az adott tagozaton ob

jektive azállitandó készlet felemeléséhez szükséges sznl

litótér szabja meg, - mely a szállitó és különleges jór
müvek teherblráai'dlak függvényében változhat • 
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III, Fej ez e t 

SZÁLLITÓ-ELLÁTÓ EGYSÉGEK ÉS ALEGYSÉGEK 
SZERVEZETI FELÉPITÉSE ' 

1,/ Az általános modell, 

A szervezet felépitését meghatározó ténye
z6k elméleti vizsgálaia után e fejezetben kidolgozom a 
ezállit6-ellát6 egységek és ~legységek általános szerveze
ti modelljének néhány változatát, /1 62,1/ 

A/1, Változat: 

A szá111t6-ellát6 kötelék alapvet6 alrend~ 
szere a kett6, va(!;Y több száll1t6 alegység. Az anyag keze
léssel, nyilvántartással, tárolással kapcsolatos ellátási 
feladatokat az egyes szé.111t6 kötelékkel azonos szintű 
kezelö-térol6 alegység végzi, mely összetételében az egyes 
szolgálati ágak anyagért való felelősségét is tUkrBz: .• 
A ezolgtlt..t6 jellegű feladatok végrehajtását külön a\e,ty
eég, a b1ztoe1táe1 feladatokat szintén külön alegység 
/1csoport 1/ vé5zi. 

rzÁlurd 
-'llCGYrit. 

PAR/fNCSNOk 
(4;,c) 

62. = Tagozat szinttől elvonatkoztatva. 
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A vóltozat előnyei: 

- a szervezet egyszerü; 
- az anyag nincs mereven gépjármühöz kötve; 
- az egyes szállitó alegységek jármüvek 

szerint tipizálhatók; 

- a kezelő alegység belső tagolása bizto
sitja a száll1t6kkal komplex alkalmazást; 

- a vez1Jtés egyirényu, szá111táscentrikus 
lehet. 

szállítás és 

• 

A változat hátrányai: 

- nem valósul meg teljes integrációban a 
tárolás egysége; 

- a kezelő- tároló/: ellát6 :/ alegység 
gyakorlatilag nem képez köteléket, közös tevékenysége 
nincs, nehezen vezethető; 

- a tároló alegységen keresztül tovább 
érvényesül az ágazati elkülönültség. 

A/2. Változat: 

E változat lényege, hogy az adott ellátó · 
szervezet önmagában egyesiti a szállitás és tárolás funk
cióját, azonban e két alapvető feladatot külön ellátó 
aleg:ység /: anyag kezelés, karbantartás, rakodás, admi
nisztráció, stb. :/ éB egy külön szállító alegység /:csak 
gépjármüvezetők és gépjórmüvek :/ végzik és a két kötelék 
müködik egymással 
tositó alegységek 
nek. 

szorosan együtt. A szolgúltató és biz
kisebb szervezeti szinten jelentkez-
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PARA>fCGNOK 
( J'At;) 

EUÁTÓ 
At,qYrJQ 

A változat előnyei: 

- kihangsulyozza az anyagi biztositás két 
alapvető oldalát; 

- kevés és vezethető alárendelt, 

A változat hátrányai: 

- nem valósul meg következetesen a szálli
tás és tárolás egysége, 

- a két alapvető alegység további belső 
felosztása már nem biztosithatja az egyUttmüködést, vagy 
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ha biztositja, a külön szervezésnek nincs értelme; 

- a szállitás tulzottan centralizált; 
- nem tettünk eleget annak a követelménynek, 

hogy az adott szervezet kettő, vag:y több 1 közel azonos 
jellegü alegységből álljon. 

B./ Változat: 

A változat lényeg, hogy az alapvető alegy
ségeket kettő, vagy több, anyagfajtánként szervezett el
látó alegység képezi. Ezekkel azonos szinten tartalmaz a 
etruktura alegységet a szolgáltatás és a biztositás vég
rehajtására, 

Rajzban: 

Vezetőszerv 1 
• 

• 1 1 

Ellátó alegység íl Szolgáltató Biztosi tó 
alegység alegység. 

A változat előnyei: 

- következetesen megvalósul a szállitás és 
tárolás egysége; 

- a szállit6-ellát6 szervezet tevékenységét 
tükröző alapvető alegységek jelen vannak; 

zethetök; 
- az alegységek száma nem nagy, könnyen ve-

- a szakmai jellegü irányitás érvényesülhet • 

A változat hátrányai: 
- a gépjli.rmüvek merev anyaghoz k~tése; 
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- a szállitó szolgálat tevékanysége és 
érdekai nem bontakoznak ki .tisztán, ninos funkcionális 
alegysegük, az alap nem a gépkocsi szállitó alrendszer; 

- a· szolgálati ágak anyagaira szervezett 
alegységek az egyszemélyi vezetést zavarják, szétdarabol
ják. 

e./ Változat: 

A változat lényege, hogy a szervezeten be
lül alapvetöan egy szállitó - ellátó alegységet hoz lét
re, mely önmagában megvalósitja a szállitás és tárolás egy
ségét és ez a szervezet az anyagfajták természetétől és 
volumantéris nagyságától függően, teljes szélességben to
vább bontható. Ilyen esetben ez az alegység szintén külön 
vezető szervvel kell rendelkezzen. E mellett megtalálhatók 
a szolgáltató és biztositó alegységek. 

Ra,jzban: 

1 Parancsnokság 1 
T 

1 1 1 

Ellátó/ - szállitó Szolgáltató Biztosi tó 
alegység alegység alegység 

A változat előnyeil 

- kiemelt szerep jut a főtevékenységnek; 
- biztositva van az a szállitás, tárolás 

egysége; 
- az alapvető alegység tetszés szerint to-

vábbtagolhat61 
- a szervezet jól vezethető; 
- a szakmai irúnyitáa biztositva van. 
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A változat hátrányai: 

- az alárendelt kötelékek nem egyenranguak; 
- a főtevékenységet illetően a vezetés meg 

van kettőzve; 
- nehezen fogalmazható meg a vezető szerv 

szakmai feladata a hadtáp vezetés rendszerén belül; 
- nem tettünk eleget annak a követelmény

nek, hogy a szervezet kettő, vagy több közel azonos jel
legű alapvető alegységből álljon. 

Természetes, hogy a felsorolt négy válto
zaton kivül, főként a változatok kombinációjából még szá
mos modellt lehetne felállítani, lényeges eltérés, tartal
milag uj vonás azonban ezelcben már nem lehet. 

2./ Az általános modell, egyes változatai-

nak elemzése. 

A változatok tanulmányozása után a magam 
részéről a következő megállapitásokat tettem: 

a./ A szervezeten belül szállító alegysé
gek és külön kezelő- tároló alegység létrehozása lénye
gében mást. jelent, mint az eddigi raktár és szállitó 
szervezet egyazerü összeadását. A jelentkező uj vonás fő
leg az egyes szervezetek belső továbbtagolásában és a 
működés komplex jellegében van •. Az A./ változatok ezt tük
rözik. 

b./ A tároló és szállító alegységek mecha
nikus összeszervezéae merevvé teszi a gépjármüvek anyag
hoz kötését, a tartalék szállitó eszközöket is anyaghoz 
köti, nem biztositja a komplex, rugalmas szállitmimykép
zést. Ebből a szempontból a B./ változat erősen bírál
ható. 
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e,/ A szállitó és anyagkezelő alegységek 
viszonylagos önállósága valamennyi változatban érvénye
sül, együttmüködési lehetőségük ugyancsak, A komplex te
vékenység és az önállóság egysége azonban legjobban az 
A,/ változatokban türköződik, 

d,/ Az A/2, változatban a két alapvető kö

telék között nagyságrendileg jelentős különbség mutatko
zik a szállitó alegység javára, Ezért a célszerüség sz 
A/1, változat felé mutat, 

e,/ A szállitó alegységek kötelék nagysága 
nem köthető meg és nem lehet megszabni az alárendelt szál
litó szervezetek számát sem, A változatok közül ezt asza
badságot valamennyi biztositja. 

f./ A részletezett modellezés során mód 
nyilik a változatok kombinációinak alkalmazására. 

E megítélések alapján a következőkben, a 
további modellezésnél a szervezeti sémák kialakításánál 
az A/l. változatból fogok kiindulni, 

Fenti gondolataim a szállító- ellátó szer
vezetek általános szervezeti modelljére vonatkoznak. Meg 

kell azonban jegyezni, hoe;y az anyagi biztositás külön
böző szintjeinek megfelelően a hadosztály, dandár, ezred, 
önálló zászlóalj, osztály, kötelékben lévő zászlóalj, osz
tály tagozatokon jelentkező anyagi biztositási feladatok 
a szinttől és a fegyvernemtől függően az általános szerve
zeti modellen belül más-más csoportositást követelnek, 

Természetes például, hogy a tüzér ezred 
ellátó századán belül önálló kötelékként 
lőszer szállító-ellátó szakaszt kell szer
vezni, mig a többi anyaerellátási funkció-



• 
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kat raj erejU kötelékek végezhetik, A 
kötelékben lévö zászlóaljak, de egyes ön
álló zászlóaljak alapvető alegységei az 
élelem ellátó rajok, vagy szakaszok, mert 
egyéb harci-technikai anyaggal való ellá
tásuk minimális, pl, kommendáne~ rendésze
ti alegységek, hiradó alegységek, stb. 

A zászlóalj, önálló zászlóalj, egyes ese
tekben az Uteg anyagi biztositási tagoza
tokon a nyers élelem elkészitéae, a főzés 
kUlön alegységet igényel, 

Egyes fegyvernemi egységek és alegységek 
ason fellil, hogy a rendszereeitett készleteket osapata
ik ut6Jl·ezállitják, a napi utánszállitáe és utánpótlás 
folyamatában gyakran még egy egész ·fordulót sem bonyoli
tanak le, azaz készleteik jelentős része nem folyamatosan 
áramlik tovább és tárolásuk tartósnak bizonyul, Ilyen 
esetben felvetödhet a raktár, vagy tároló szervezethez 
hasonló, a szolgálati ágakat képviselő ellátó - tároló 
alegység létrehozása a ezállit6 alegységgel egy szerve
zetben, 

Az alacsonyabb fokozatu szállitó-ellát6 
szervezetek, alegységek mUködésének és tevékenységének·alap
vetö formája az elhelyezkedés, egyee fegyvernemeknél, szalr.
osepatoknál nincs szükség e lépceözésre, nem jelentkeznek a 
komplex azállitmányképzés feladatai, igya szervezetek 
egyszerileödhetnek, 

A következő eldöntendő kérdés, hogy az egyes 
szállító alegységeket milyen szempontok szerint célszerU 
képezni és csoportositani, 

A,/ Teljesen egyforma ösezetételü, tehát 
a széllitó-ellátó szervezet anyagainak, készleteinek 
33-33 /1 25-25 1/ %-át szállitó alegységek kialakitása, 
Ez lehetővé teszi az irányok szerinti megoszlást,könnyi~i 
a szállitmányképzést,az.összfegyvernemi alárendeltek anyagi 
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megerösitését, szállitó kötelékek cseréjét, módot ad az 
alegységek széttagolására a tömegpusztitó fegyverek elle
ni védelem céljából, 

B./ Az előbbi változat azzal a kiegészités
sel, hogy a speciális szállitóteres jérmüvek külön al
egységbe szerveződnek, 

Ez a változat az A./ változatnál felsorolt 
jellemzőkön kivül még azzal az előnnyel rendelkezik, hogy 
a három alapvető szállitó alegységet mentesiti különleges 
technikai eszközöktől, 

C,/ A szállitó alegységek kialakitása anyag
fajtánként, elsősorban az anyag szállitás és tárolás 
mint alapfunkció - differenciált követelményei szerint, 
Ennek msgfelelöen elképzelhető lőszer szállitó alegység 
/1-ek1/, üzemaD;)"ag szállitó alegység, technikai anyag 
szállitó alegység, hsdbiztosi anyag szállit6 alegység, 
stb, 

Az ilyen csoportositás külön-külön alegy
séget biztosit a harcot közvetlenül befolyásoló anyagok
nak, igazodik az anyag tárolás és szállitás követelménye
ihe.z, lehetővé teszi a tárolásban és szállitásban a szak
értelem érvényesülését, de anyaghoz köti az, egyes szálli
tó alegységeket, lemereviti azokat, megzavarja a vezetés 
egycsatornás rer.dszerét. 

D./ A szállitó alegységek szervezése és 
kialakitása s gépjármüvek tipusa és teherbiró képessége 
s:oerint, E rendezőelv alapján az 5 tonnás tehergépkocsik, 
a },5 tonnás, a 2 tonnás tehergépkocsik, az üzemanyagtöltö 
t,,vábbá egyéb különleges gépkocsik és végül a gépkocsi
vonatok külön alegys.égekbe lennének szervezve. 
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A jármüvek szerinti csoportositás megköny
nyiti a technikai kiszolgálást, egyszerübbé teszi e mene
teket, az anyagok első málhé.zását, ugyanakkor azonban 
rendkivü'. bonyolulttá teszi a szállitmányképzést, az egyes 

szállitási feladatokhoz tulzottan összekeveri s szállitó 
eszközöket. 

Miután az általam felsorolt valamennyi vál
tozatnak jelentős korlátai vannak, igyekszem ezek kombiná
cióját megtalálni. Ehhez azonban néhány kiegészitö gondo
latot kell kifejtenem. 

Bizonyos szállitó eszközök jellegzetes 
teherbiró, vagy terepjáró képességüknél fogva, speciális 
felépitményüknél fogva, kizárólag, vagy elsősorban bizo
nyos anyagok szállitásúra alkalmasak. Ez a technikai té_ 
nyezö természetessé teszi, hogy a szállit6-ellát6 szerve
zet alegységei között olyan gépkocsi szállító alegységek 
is legyenek, melyek sajátosan,kizárólag, vagy főként egy
egy anyag szálli tására va.nnak rendelve, Ezekben az alegy
ségekben lehetséges a szállító-ellátó tevékenység még 
komplexebb szervezeti megvalósítása, a kezelő állomány 
egyenes hozzászervezése és szállit6-ellát6 alegységként 
történő megnevezése. 

Egy uj, kombinált változatban az egyes gép
kocsi szállitó alegységek nem egyes anyagok szállitására 
vannak szervezve, hanem általános rendeltetésü gépkocsi 
szállitó rajok, szakaszok, vagy századok. Előnyös azonban 
ha a gépjármü típusokat egyes alegységekbe összpontosítva 
a szervezeteknek olyan jelleget kölcsönzünk, hogy azok egy 
bizonyos anyagfajta szállítására esetleg különlegesen al
kalmasak legyenek és elsősorban ezen anyagokkal kapcso
latban jelentkező szállítási feladatokat hajtsák végre, 

4 



- 122 -

Az 1gy értelmezett változat, macyet a ké
eöbbiekben részletezni kivánok, rendelkezik az alábbi elö
nyökkel1 

- a szervezet áltelé.nos rendéltetésU szál
lit6 alegységekböl áll, melyek teobnika1 ellátottságuk kö
vetkeztében minden nemU anyag, de elsöeorban egy adott 
anyagfajta azállitására elkalmasak1 

- az anyagkezelö - tároló alegységben biz
tositva van a ditterenoiált kiképzettségU szemécyi állomány 
az egyea anyagokkal kapoaolatos szakjellegU feladatok vég
rehajtására, 

- teljes egészsében biztoaitott a szállitá-
11ok központi szervezésének elvei 

- az általános rendeltetéaU szállitó kötelé
kek egyes konkrét anyagfajták elsöaorban való azállitására 
elökészithetök, ez biztosithatja a kezelö éa ezállitó al
egységek öeszekováosolását és a gépkoosi vezetök konkrét 
felkéezitését, 

~./ Szervezeti javaslatok és következteté-

Miután megitélésem szerint a szállitó-ellá• 
tó szerve~eteket belsö felépités 3B arányok szempontjából 
eleöeorban az összfegyvernemi magasabb-egységek, egységek, 
alegységek vonatkozásaiban kell kidolgozni, konkrétabb 
szervezeti javaslataimat a gépesitett lövész hedosztácy 
szállitó-ellátó zászlóaljára, a gépesitett lövész ezred 
szállit6-ellát6 századára és a gépesitett lövéez zászlóalj 
ellát6 szakaszára dolgoztam ki, 



i 
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A szervezet változatok felvázolása után 
néhány összefoglaló megállapitást teszek, 

a,/ A várakozásnak megfelelően csökkent 
az eredetileg, pusztán elméletileg számvetett élő erö 
és eszköz szükséglet a következő okokból, 

- egyes szervezetek. kikerültek javasla
tomban a csapathadtápból; 

- egyes szervezetek a konkrét modellezés 
során optimalizált összetételben kevesebb erőt és esz
közt igényeltek, mód nyilik a helyettesithetőségekre; 

- a centralizáció miatt megszüntek olyan 
szervek és reszlegek, melyek minden alegységnél külön
külön megvoltak. 

Meg ke:l jegyeznem, hogy egyes szervezetek, 
melyek kateg6rikusan, vagy feltételesen kimaradtak a szál
litó-ellátó egységek és alegységek állományából, nem min
den esetben jelentenek ab.szolut csökkenést, mert más biz
tositási ágazatban, vagy az anyagi biztositás más tagoza
tain ismételten jelentkeznek, bár ott is csökkentettebb 
formában. 

Következéskép megállapitbató, hogy s szer
vezet nagysága sz elvi arányoknak megfelel. 

b,/ Az anyagfajták szerint kissé .profilo
zott, de általános rendeltetésü szállitó, illetve kezelő
tároló alegységek minden változatban biztositják a szálli
tás és tárolás egységét, 

c,/ A kezel6- tárolószervezet biztosítja 
a szakmai szolgálati ág vezetők kifejezetten szakmai jel
legü, tehát a tárolás, elosztás; készletezés, nyilvéntar-
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tás, karbantartás terUletén jelentkező befolyásoló te
vékenység.át, 

d./ A szállitó-ellátó egysések és alegy
ségek személyi állománya képes ellátni az adott objektum 
közvetlen őrzés-védelmével, a rakodási munkákkal,· anyag
kezeléssel, forgalom szabályozással kapcsolatos munkák 
zömét, de a konkrét szervezeti meggondolástól függően 
még rá szorulhat a magasabb egység, vagy egység biztositó 
kötelékeinek támogatásé.re, 

e,/ A szervezet változatok megoldásokat 
tartalmaznak az anyag és gépkocsi szállit6 eszköz merev 
egymáshoz kötöttségének feloldására, lehetővé válik a 
gépjármüvek szállitási feladatokra való központi igény
bevétele,a jelenleg~az eddiginél is magasabb szinvonalon. 

f./ Az uj szervezet csapatjellegü, aláren
delt kötelékei alegység szervezetüek, ez biztositja a meg
felelő mozgékonyságot; "intézet" jellegü kötelékeket si
került kizárni, 

g./ A szervezetek belső elrendezése, az 
alegységek osoportositása a béke, illetve háborus rak~ár 
szervezet csökkentése, az anyagi biztositás profil tisz
titása, az anyag ellátó szolgálatok általános egységesi
tése, a béke raktártér jobb kihasználása, a vezetés és 
gazdálkodás adminisztrációjának egyszerüsitése, a harc
készültség fokozása irányába hat, 

h./ Az uj szervezetek elhatárolják a had
tápvezetés két nagy területét, nevezetesen az alárendelt 
kötelékek anyagi biztosításának irányitását, valamint az 
adott ellátási szakaszon lévő ellstó alegységek vezeté
sét, ezáltal a törzsek tehermentesitébéi.ek irányában 
hatnak, 
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IV, Fej ez e t 

UJ SZERVEZETO SZÁLLITÓ-ELLÁTÓ EGYSÉGEK 
ÉS ALEGYSÉGEK MOKQDÉSÉNEK NÉHÁNY ELVI 
KÉRDÉSE, 

1,/ Az anya5i biztositó tevékenysé5 ál-

A müködéai elv megfoga,maznsához a te
vékenység legjellemzőbb tényezőit kellett kiemelnem. 
Ennek érdekében az egyes anyagi biztositási tagozatok 
réezfelada,aitól elvonatkoztattam, a legfontosabb tevé
kenységi terlileteket klilönbözö szempontok szerint rendez
ve igyekeztem leirni a tagozatokon általában jelentkező 
ellátó tevékenység lefolyását. 

Ezzel lényegében az anyagi biztositó 
szerv mUködésének szöveges modelljét kAptam meg az aláb
biak szerinti 

Az elhelyezési körletben Ures jármüvekkel 
szétbontakozva /111/ - átveszi az ellátmányi anyagokat 
a kiszállitást végrehajtó - elöljáró által irányitott -
eszközökről /1eszközöket1/ /12:/ - azokat rakomány, szál
litmány és lépcsö e.:erint csoportoaitja néhány irányban, 
illetve mélységben /131/ ----- haladéktalanul megkezdi az 
anyagok felhasználók felé való közelitését, szállitását 
/141/ ----- az alárendelt felhasználók objektumaiban, 
vagy azok közelében anyagátadási céllal szétbontakozik 
/151/ ----- végrehajtja az anyagok jelentös részének át
adását /1jármüvekkel együtt, esetleg átrakásssl1/ /161/ 
----- az Ures gépjármüvek.kel és a megmaradt aeyagokksl 
azétbontakozva marad /171/ ----- majd ebben az állapot
ban ujb6l étveszi az elló.tmányi anyagokat az elöljárótól. 
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Kapus Gyula alez, nemrég megjelent .ta
nulmányában sz ellátás - utánszállitás egy napi folya
matát három Utemre bontja sz alábbiak szeri:at1 

l, ütem: - zászlóalj hsdtápok készletei-
nek áta dáaa, 

- sknavetö löszer készletek átadása a 
harcoló alegységek részére, 

2, ütem: - kivont /1 vagy a harcrendben 
hozzáférhetö 1/ alegységek !eltöltése az ezred kéezle
te1böl, 

- a hadosztály készletei egyréazének át-
vétele, 

3, ütem, - következö harcfeladatra való 
teljes feltöltés, 

Kapus alezredes konkrét Utemezésével éa 
folyamatba fogblásával egyetértek, véleményem szerint az 
általam megfogalmazott általános sémával megegyezik, Az 
elöbbiekben megfogalmazott tevékenységi modelt elvonatkoz
tatva, csak a fötevékenységre konkretizálva az alábbi 
ábrában k1sérlem meg kifejezni, 

Az anyag átadás Az anyag ki- Az elöljáró áltál 
közelében fel- szállitása, k1szállitott anya-
készUlés uj átadása az gok átvétele és elö-
aoyagok fogadá- alárendelt~~- készitéae további 
aára, nekJ:/..;\~:;/ azállitásra, / 

/,..o@Mf t , 
/ ~ '-u-e , t / -~.·~-----
~ a ------

D:oo-i - h, ® 
~ Szóf11tmáoyok meg

alakitasa, 
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A szúllitó-ellótó egységek és alegységek 
működése a~ anyagi biztositás rendszerén bellil valósul 
meg, azon belül elégit ki követelményeket, Ezek a szer
vezetek - jelenlegi elveink szerint - az anyagi biz.tosi
tás egyee szintjein ellátási szakaszokat képeznek, Az 
egyeo ellátási szakaszokat a klasszikus. elképzelés és 
meg:togalmezás alapján utánszál11 táei tagozatok kötik ösz
eze. 

Az anyagi biztositás fogalma azonban.egy
ségesen magába :foglalja az ellátúst és szállitá~t /1 ezen 
bellil tárolást 1/ és ezt az egyaéges értelmezést tUkrözik 
a szervezet fejlesztésének irányai is, 

Nem beszélhetünk a továbbiakban szinten
ként ellátási szakaszról és azokat összekötő utánszállitá
ui tagozatokról, amelyeken folyó tevékenységért megosz
lik a :Celelösség, hanem a szintenként létesitett és 
szerepet kapó anyagi biztositási tagozatokról, melyeknek 
terjedelmét és sémáját az alábbi ábra szemlélteti, 
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Zászlóalj ______ Ezred ____ Hadosztály 
tagozat tagozat tagozat ~--

D 

Ismételten kivánom hangsulyozni, hogy a 
korszerü harc körülményei között, a~ikor a harceljárás
hoz alkalmazkodva a.z anyagi biztosi táshoz is a mozgékony 
és rugalmas formákat kell keresnünk, egyre gyakoribb 
lesz az egyes tagozatokra szervezett szállitó-ellátó al
egységek nem csupán együttmüködö, hanem együttes_ tevé-
kenysége. ' 

A módosult, .napról-napra változó 'és töké
letesedö harceljárás, a harcoló alegységek és egye.égek 
tevékenységi formája követelményként meghatározza a had
táp müködésének rendjét és formáit, a haditechnikai ténye
zök és a osapatszervezet változásai következtében kiala
kult uj szervezetek pedig lehetővé teszik 1 biztositják az 
uj eljárások alkalmazását. 

Az alegységek korszerü harceljárásé.hoz 
alkalmazkodó uj hadtáp eljárási formák a 
régi szervezeti keretek között is utat· 
törnek és törtek maguknak. Függetlenül a 
régi szervezetek decentralizáltságától, 
a gyakorlatban a raktár és szállit6 csa
patok együttesen tevékenykedtek, létre
jöttek az anyagátadó pontok, az elmult 
években megjelent az alárendeltek anya
gi eszközökkel való megerősítésének 
gyakorlata. 

Világos, hogy a manőver jellegü, páncé
lozott szállitó technikával megvivott és tömegpusztitó 
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fegyverek csapásaira épitett harctevékenység anyagi biz
tositásához sablonmentes, rugalmas, mozgékony, mondhat
ni forradalmi módszerek és eljárások kellenek. Ezek az 
eljárások azonban a követelmények által létrehozott. uj 
szervezetek keretein belül már.nem maradhatnak kezdemé
nyezósek, azokat rendszerbe kell foglalni, azaz meg kell 
fogalmazni ezen uj szervezetekre vonatkozó működési elve
ket. 

Az uj sze1~ezetek az ugynevezett átrakás 
nélküli szállitás, illetve e gépjármű szúllitó eszközök 
rendszeres cseréjével végrehajtott utánszállitás utjúból 
minden akadályt elháritanak. 

A kérdés ponto.s értelmezése szempontjából 
ugy kell állástfoglalnom, hOSY a meghatározás, e fenti 
kifejezés nem pontos.an ezt tükrözi, amit alatta értenünk 
kell. Itt nem a gépjárműveknek, a rakott és üres eszközök
nek egyszerü, a szó-szoros értelmében vett cseréjéről van 
szó. A korszerű csapathadtúpban az anyaggal együtt sajá
tos csomaflolást alkotó, ósszarüen malhúzott jármüyek szál
litó-ellátó egységbe· vannak szervezve, de ezen tulmenöen 
szállitmányokba vannak csoportosítva. E járművek maximális 
határig való továbbfuttatásúról és - ezzel egyidejüleg, 
ennek ellenir:lnyaként - a pillanatnyilag üres járművek 
elöljáróhoz való bev-c,nó.sáról beszálünk, Ezért nei;, "átrakó", 
hanem anya3átadó pontok vannak, ahol a szállitmányok pa
rancsnokai az odáig vezetett alegyséseket tagolás és rende
zés után továbbfuttatásra átadják. Reginztrálják a tovább
szállitás utvonalát, átveszik a g:yülekezö üresjármüveket 
és meghatározzák részükre a vételezés helyé~. 

Itt tehát tulajdonképpen az elöljáró és 
alárendelt jármüveinek közös, állandó körforgúsáról van 



- 134 -

szó, mely körforgás csak a mozgó, vagy alárendelt kész
letek stabil kialakulásünak ideiglenes időszakában áll 
le, szünik meg, 

Hangsulyozom és megismétlem, hogy a gén
kocsi szállitmányok rakodás nélkül továbbfuttatásót, cse
réjét, a fogadó anyagi biztositási tagozat felelős pa
rancsnokának elhatórozása alapján történő osztott további
tását alapelvnek kell tekinteni. Véleményem szerint az 
anyagátadé.snak ez a föformája, mely alól csak egyes anya
gok, vagy egyes időszakok, körülmények kivételek és pers
pektivában ezek is csökken~ck. 

Kivételek lehetnek azok az anyagok, ame
lyek egyes tagozatokon szét- és ujracso
magolást követelnek meg, vagy melyek egye
di utalványozás alapján kerülnek to,rábbi
tásra. Az ilyen·anyagok köre egyre szükül, 
Az élelmezési anyagok egységcsomagolási 
rendszere gyakorlatilag zászlóalj szintig 
lehetővé teszik az osztatlan továbbitást, 
A technikai anyagokkal, egészségügyi anya
gokkal.való ell~tás rendszere is egyre 
inkább a komplettekre irányul. 

Azok az anyagok, melyek továbbra is az 
egyes anyagi biztositási tagozatokon át
csomagolásra, ~agy egyedi utalványozásra 
kerülnek, nem gyorsan fogyó anyagok, a 
velük való ellátás nem jelentkezik a 
harcnapon belül, főleg nem megismétlődő 
módon és nem elsörendüen. 

Ettől függetlenül elképzelhető, hogy az 
olyan anyagátadó pontokon, ahol lényegé
ben a szállitó alegységek cseréje, illet
ve közvetlen továbbfuttatása történik, 
néhiiny anyagfajta vonatkozásában gyors 
átrakodást kell szervezni, Ezek s sz~mbsn 
csekóly kivételek nem térithetnek el ben
nünket attól, hogy az előbbiekben kifej
tett anyagátadási módszert slap~etönek 
és követendőnek tekintsük, 

Minden elvi alapokon me1:,'<.onstruált szer
vezet, mely rendszerelméleti szempontból ny1lt,. meghatá-
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rozott körülmények közepette és követelmények alapján 
működik. A tevékenység folyamatában a szervezet egymás
tól világosan elhatárolt alrendszerei - mint erre a 
II. tejezet során már utaltam - kapcsolatba lépnek egy
mással. E kapcsolat a működés különbözö fázisaiban lehet 
eröteljes és lehet laza, 

Ez az általános szabály, törvényazerüaég 
valamennyi kibernetikai rendszerre, ezenbelül mind a gaz
dasági, mind a katonai szervezetekre érvényes. 

A szárazföldi csapatok különböző had
rendi elec li, egységei a harc, de .már annak megszervezé
se folyamatában is eredeti szervezetüktöl eltérő cso
portositúst vesznek fel. A ·hadrend. az állománytábla sze
rinti osoportositás felbomlik, a személyi állomány és 
technika szempontj.ából külön szervezett alegységek össze
olvadnak ós a felada.t megvivása szempontjából legcélsze
rűbb osoportositást,harcrendet vesznek fel. Ez s harc
rend esek s legritkább esetekben egyezik meg sz eredeti 
szervezettel. 

Ez a törvényszerűség s tárgyalt kérdés 
vonatkozásában a szállitó-ellát6 szervezeteken belüli 
még fokozottabb inte,gráci6t, s különböző rendeltetésü 
alegységek még fokozottabb együttmükődését jelenti. 

Az előző fejezetben több változatban tér
gyalt és javasolt szervezetek elsö ujrarendezödése akkor 
történik meg, amikor az egyes anyagok sz erre a célra ki
jelölt szállító alegység jérmüvein málházásra kerülnek 
és ezzel egyidejüleg a k"zelö-tároló alegységből az erre 
hivatott szakszemélyzet a· száll1t6 alegység parancsnoká
nál jelentkezik. Ettől a pillanattól kezdve a szúllitó 
eszköz, sz azon szállitott anyag és az anyag kezelésére-
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. tárolására hivatott szakszemélyzet egy közös, integrált 
elemben tevékenykedik a kijelölt paranosnok utasitásai 
alapján. 

E gondolat felvázolása - ugy vélem - meg
nyugtat mindenkit, aki az uj szervvzetü 
hadtáp alegységekben az an;yagszállitás'és 
tárolás még szorosabb szervezeti összevo
nását hiányolta. 

A harc egyes fázisai, a támadó, vagy vé
delmi harcfeladat végrehajtásának egyes szakaszai az 
anyagi biztosi tással sze.mben differenciált követelménye
ket támasztanak. E követelményekhez igazodva valósul meg 
az eredeti szervezetek második ujra rendeződése. Ekkor 
ugyanis az anyaggal málházott és raktár személyzettel 
megerősitett különböző szállitó alegységekből részlegek 
kerülnek kiemelésre és megkezdődik a komplex.szállitmá
nyo k képzése • 

E jelenségek részletes elemzésére; az 
anyagi biztositás eljárásainak vizsgálata során részle
tesebben is kitérek. 

., 
2./ A szállitó-ellátó es:ységek és alegy

ségek csoportositáss a terepen. 

Megállapitbatjuk, hogy a müködési formák 
általában az ellátó egységek és alegységek ideiglenes 
helyhez kötöttségét követelik. A helyhez kötöttség azon
ban egyetlen egy harc módban sem lehet állandó, mert a csa
patok helyzetének megváltozásával kapcsolatban a leszaka
dás, vagy az ellenség haroi alegységeivel való találko
zás veszélye áll fenn, az áttelepülés tehát természetes· 
és tervezhető tevékenység. 
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A helyből végzett tevékenység problemati
kaja nem csupán anyagi biztosítási kérdés. 
A stacionális müködési követelmény még 
élesebben fennáll a különböző tüzéralegy
ségeknél, ahol az állásváltoztatás ideje 

és az uj tüzelőállások elfoglalásának he
lye a tüzércsapatok harcának igen fontos 
kérdése. 

Korlátozottabb mértékben ugyan! de hely
hez kötött tevékenység jellemzö a vezetés 
egyes szerveire is. A vezetési pontok ma 
még bizonyos feladatokat nem képesek moz
gás közben megoldani, ezért áttelepité
sük, helyük kiválasztása és gyors elfog
lalása s vezetés egyik alapvető kérdése. 

Mindezt csupán azért fejtem ki, mert szük
ségesnek látom kihangsulyozni, hogy sz ideiglenes helyben 
végzett tevékenység nem a mozgékonyság ellentéte, és nem 
jelenti azt, hogy s szállit6-ellát6 egységek és alegysé
gek mozgékonyságukat elvesztették volna. Mozgékonyságuk 
éppen abban áll, hogy képesek helyüket gyorsan változtat
ni és nem abban, hogy minden tevékenységüket mozgásközben 
végzik el. 

Az áttelepítéssel kapcsolatos idöténye
zöket az alábbi formulákkal tudom kifejezni1 

Egy adott elhelyezési, vagy települési 
körlet elfoglalásának idejét, a menetből való szétbonta
kozást, kifejezi az alábbi összefüggési 

/ L + S 
V 

/.60/+t 

a körlet elfoglalásához szükséges 
idő percben. 

L = a szétbontakozásra kényszerülő gép
jármü oszlop hossza kilométerben 
kifejezve. 

s = az elhelyezkedésre vagy településre 
kiszemelt körlet általános távolsága 
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e menet, vagy ez elörevonáe utjá
tól,középpontot számolva, 

V = szétbontakozó alegység menetsebes
sége e menetvonsltól való eltérés 
után /1 km/óra 1/ 

t = a körletben elhelyezendő gépjármil
vek darab száma, /1 64,1/ 

Az elhelyezkedési, vagy telepillési körlet elllagyásánek 
idöszükségletét ez elöbbihez hasonló módon e következ6 
összefilggéssel fejezem ki1 

L + S 

V-Jt 
• Go 

Jt = ko=ekci6s 
tényezö, me1Y 
·megegyezik az 
oszlop hosszá
val. 

A fenti öeszefilggésekkel kifejezhetök 
tehát azok ez időtényezők, melyek ez elhelyezkedés, 
vagy település céljára kijelölt körlet elfoglalásával, 
vagy elhagyásával kapcsolatos szervezési tevékenys.éget 
ölelik fel és amelyek e müködés szempontjából nem bi
zonyulhatnak hasznosnak, 

Abban az esetben ha a települési,vagy el
helyezkedési körletben töltött össz időt tt-el szimboli
zálom, akkor 

T1 + T2 = tt esetén a települési he).yen 

való tartozkodást a szétbontakozás és elhelyezkedés ki
meriti, müködés tehát nincs, a kifejezésnek nincs ér
telme. 

E szerint meg kell állapitenunk, hogy1 

T1 + T2 <: tt, ellenkező esetben a 

müködés nem valósul meg. 

64. = A képlet megtalálható, Kiképzési Normák, •• /1ter
vezet1/ Hadtáp/1, 1968. HM. kiadás 91, old, 
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Ezért a további számitásokhoz feltételez
zük, azt a minimális igényt, hogy 

Az első feltételezés biztoaitja azt, hogy 
a megrakott jármüvek egy találkozási ponton szétbonta
koznak, az üres jármüvek hasonlóképpen/: bár korlátozot
tan,/, megtörténik a gépjármüvek cseréje és a megrakott 
jármüvek majd utána az üresjármüvek elhagyák a körlete
ket. A második változat a terhek átrakásával kapcsolatos 
anyag átadást té~elezi fel. 

ez tehát 
Az egyes 

A hadtáp egyhelyben való tartozkodásának 
lehet időszüks~glete, azonban ~em meghatározója, 
szállitó alegységek, anyagátadó pontok egyhely-

ben való müködését azonban egyéb tényezők is meghatároz
zák, mint pl. 1 

- a csapatok élétől való maximális lema
radási távolság, melyet részben hiradó 
eszközök,részben az utak áteresztő ké
pessége, részben a harcrend tömörsége 
befolyásol, nevezzük "A"-nak; 

- az alegységek éléhez való maximális fel
zárkozás lehetősége, melyet befolyásol 
az ellenség lehetséges behatása, a 
harcrend tömörsége és a terep jellege, 
nevezzük "a"-nak; 

- és végül a csapatok támadási üteme,mely 
nyilván befolyást gyakorol a hadtáp al
egységek áttelepitésére olyan formán, 
hogy védelemben az ellenség esetleges 
sikeres tevékenységének .ütemét negativ 

65. = 45 perc azúkséges a gépkocsiról-gépkocsira történő 
anyagátrakására gépkocsivezetők tevékenységével. 
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értelembe veaszük figyelembe, nevezzük 
"ü"-nek /: óránként :/. 

E szerint a 2 /T1 + T2/ = tt esetére 
az eredményt a következőképpen fejezhetjük ki: 

az összes összefüggéseket bizonyos szempontok alapján 
rendezve: 

A = 2ü /T1 + T2/ + a 

ezzel tulajdonképpen megkaptuk a szállit6-ellátó egysé
gek és alegységek maximális lemaradási távolságát olyan 
követelmények mellett, hogy az 
müködési körletben minimális 
ne k képesek. 

egyes települési, vagy 
ideig ténykedni legye-

Szémitásaim szerint, melyek nyilván több 
változótól függhetnek, a hadoaztál;y szál
litó-ellátó zászlóalj vonatkozásában ez 
60, az ez:-ed szállitó-ellátó század vo
natkozásában·20, és a zászlóalj ellátó 
szakasz vonatkozásában pedig 4 km-et tesz 
ki. Ennyi tehát a lemaradási távolság. Ez 
azt jelenti, hogy a zászlóaljnak általában 
naponta egyszer, a századnak naponta két
szer és az ellátó szakasznak naponta több
ször folyamatosan kell a helyét megváltoz
tatni. 

Ha a követelm&nyt tovább bővitjük és a 
feltételezést ugy állitjuk fel, hogy a hadtáp egy helyben 
folytatott tevékenységének ésszerüen diktált követelmé- · 
nye, hogy az időben legalább megegyezzen az előrevonásra, 
azétbontakozásra és a körlet elhagyására vonatkozó idő
tényezökkel, akkor a levezetésbe be kell számolnunk egy 
uj tényezőt, melyet ta-val jelölöl,. 
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A - a 

V - ü 
= a szállitó-ellátó 

áttelepitésének ideje /:menetideje1/ 

Ebben az esetben az összes egyenleteket 
rendezve a maximális lemaradé.Si távolságot kifejezi1 

A= 2ü /V-ü/ /Tl + T2/ + aV - 2aü 
V - 2Ü 

Mit kivántam mind ezekkel bizonyitani? 

Elsősorban azt, hogy a szállitó-ellátó 
egységek teljes tömegével, valamennyi eszközével, - ebbe 

.bele értve a harc közvetlen biztositásához nem szükséges 
eszközöket is - a müködée alábbi leegyazerüsitett formá
ja lehetetlen, nem valósulhat meg: 

ÁTTELEPtlLÉS MOKÖDÉS ÁTTELEPOLÉS 

Következésképpen a müködés mozgékonyabb, 
kisebb kötelékekre épitett, mélységben és irányban de
centralizált formáiról kell szó legyen. Olyan mozgékony 
elemeket kell alkalmazni, melyek szétbontakozása, tevé
kenysége, az utakon való mozgása rövid, nincsenek kötve 
maximális lemaradási és minimális felzárkozási távolsá
gokhoz, működési tc'lákenységük időszakában ugyszólván a 
harcrend elemévé válnak. 

A hadtáp alegységek tevékenységüket a te
repen hajtják végre. A harctevékenység folyamatos bizto
sítása a terepen a harcrend konkrét követelményeinek és 
az elöljáró elgondolásának megfelelő komplex, rugalmas, 
operativ csoportosítást követel meg. A hadtáp alegységek 
terepen történő csoporto,,í tása tehát lényegében a hadtáp 
"harcrendje", melyet a magam részéről a hadtúp lépcső-
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zésének .fogsmávol fejezek ki. A hadtáp lépcsőzése 
alatt a hadtáp csapatok és készletek terepen és utakon 
történő olyan csooortositús!i.t értem, mely az adott harc
feladat biztosi tási követelménveinek legjob:'.,an megfelel. 

A hadtúp első lépcsőjének sajátos fel
adata van. Miután a harcot a csapatok feladatszakaszok
ra bontva hajtják végre és azokon belül a harcrend és 
az együttmüködés lényegében nem változi.k, az anyagi biz
tositás mechanizmusa is ehhez a· szakaszossághoz kell 
igazodjék. A hadtáp első lépcsőjébe csoportositott szál
li t6-ellátó alegységeknek, részlegeknek az az alapvető 
rendeltetésük, hogy a soron következő feladatszakaszbsn 
biztositsák az annak teljesítéséért közvetlenül tevé
kenykedő harcrendi elemeket. Konkrétabban fogalmazva a 
közelebbi/: további, stb.:/ feladat teljesitésekor 
pótolják az azt végrehajtó első lépcső és tartalékok 
elfogyott készleteit és ezzel teremtsék meg a lehető

ségeket az uj hercfeladatba való átmenetre. 

Ezek szerint a hadtáp első lépcsője, 
az abba. szervezett szállitó-eUátó alegységek és kész
letek csoportositása, mely a további harctevékenység_ 

' zökkenömen tes biztosi tása érdekében egy adott hsrcszt,-
kasz föcsoportositása készleteinek pótlására hiv?tott. 

Az első lépcső tehát közvetlen befolyás
sal birhat a harc végrehajtásúra és ezért csak közvet
len harci anyagokat tartalmaz. Elemeit a meghstll.rozott 
harcászati követelményeknek megfelelő elhatározás alap
ján összeállitott komplex szállitmányok képezik. 

Miutún itt nem fuv&rozási, vagy forgalmi 
értelembe vett szálli tmányról vc·>1 szó, ezeket 

szállitó lépcsőnek nt,; 0 zem. 
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A szállitó lépcső az alábbi követelmények~ 

nek :t'elel meg1 
- parancsnoki gondolatmenet, tehát előre

látás által kialskitott, komplex összetételü; azt tartal
mazza és adja át,~ szükség van; 

- a szükséglet helyén képes rövid idő 
alatt megjelenni és az anyagot bármely alsóbb tagozatnak 
átadói, amikor kell; 

- kis tömegü, a terepen könnyen lehet el-· 
betyezni, ezért készleteit ott adja át,ahol kell. 

A jelenleg kialakult gyakorlat szerint 
ezek az első lépcsőben utbainditott.szállitó lépcsők kész
leteiket átadó ponton adják át 1 ahol - mint már állást 
foglaltam - elsősorban az oszlopok, illetve jármüvek.át
adása, másodsorban terhek átrakása történik.Ha a készlet 
átadás huzamosabb ideig tart, az &tvevö alárendeltek meg
határozott ütemezésben érkeznek, a szállitó lé~csőbe cso
portosult jármUvek a harcrendhez közel, részlegesen települ
nek, jármüveik tartosabban bontakoznak szét, ebben az eset
ben a szállitó lépcső ellátó pontként müködik, melynek a 
közvetlen anyagátadáson kivül más funkciója is lehet. 

A szállító lépcsőkben lévő készletek te
hát meghatározot.t rendeltetéssel utbainditott szállítmá
nyok, utánszállitás alatt _álló anyagok, melyek átadását 
illetően már döntés van és annak konkrét helyére és idő
pontjára a komplex hadtápbiztositásért felelős hadtáphe
lyettes intézkedik. Ha ugy tetszik, ezek ez anyagok már 
"kiadásba vannak helyezve", ebben a vonatkozásban tehát a 
szállitó lépcsők komplex anyagi biztositási fogalmat ké
peznek, teljes kifejezői a szállítás és a tárolás egysé
gének • 

Miután az általam szállitó lépcsőnek ne
vezett elemek készleteiket pontokon/: 66.:/, mé6 pedig 
66. = Nem geometriai értelemben vett pontokról van szó. 
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anyagátad6, vagy ellát6 pontokon adják át, a szállit6 
lépcső, vagy az anyagátad6, illetve ellát6 pont es;y elem 
dinamikus, illetve ·stacionális müködési formája,kisorolá
suk a szállitó-ellátó azervezetböl lényegében az áttele
pülés idöben és térben decentralizáltan végrehajtott mód.
ját jelenti. Ez az egyetlen módszer, mely összhangba hoz
za a maximális leszakadási távolság /1A:/ és az egyhel;i'ben 
való müködés követelménye /:tt:/ összefüggéseit azzal az 
alapvetö elvvel, melyet tanulmáeyom elején igyekeztem 
kifejteni és matematikailag ugy fogalmaztam meg: 

Ezért véleményem szerint az uj tipusu 
ezállitó-ellátó szervezetek müködésére legjellemzőbb 
elemek és formák a szükségletnek megfelelően, elhatáro
zás alapján utbainditott szállitó lépoeök 1 illetve az 

. alárendeltek komplex összetételU ezállitó lépcsőkkel va
ló megerősitése 1 mely utóbbi az elöbbiekben felsoroltak 
es;yik formája. 

Amikor a készletek átadása megtörténik,a 
tevékenység beteljesedik, jármüveiket üresekre cserélik,, 
vagy átrakással •letiritik, a ozállitó lépcsö beolvad a 
száll1tó-ellé·t6 egység, alegység zömébe, vagy felkészUl, 
az adott helJ,en az elöljáró által biztositott uj készle .. , 
tek átvételére. 

Az anyagi biztositásra hivato~t alegységek 
szállit6- léposökre való megosztására egyéb esetekben is 
szükség van. Lényegében száll1t6 lépcsőket különitUnk ki 
az alárendelt tagozatok tartós megerösi tése, illetve az 
egyes iráeyok részére létrehozott részlegek, összevont 
harci osztagok, légideszantok, elörevetett osztagok·anya
gi biztos1té.sa esetén. 
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Az egyes szállitó-ellátó alegységek tere
pen történő caoportositása tehát kétféle formában valósul 

.!WS.L. 

a./ Különböző profilu, különböző anyago
kat ozó.llitó alegyséi:;ek és ezek eszközeinek komplex elö
revonása, elhelyezése, telepitése szállitó lépcsők, illet
ve anyagátadó, vagy ellátó pontok formájában az aláren
deltek biztoaitása céljából,a PK RT?H elhatározása sze
rinti általános összetételben, az ellátó egység, alegy
ség parancsnok intézkedése szerinti konkrét állománnyal. 

b./ !t.eghatározott anyagokkal málházott 
és kezelő-tároló személyzettel meserősi tett szervezet
ezerü szállitó alegységek terepen, anyagfajtánként vi
szonylag elkülönitett elhelyezése felvételező helyként. 

Szükségesnek tartom az anyagátadó pont és 
ellátó pont között általam látott különbséget rövid 
"etimológiai" eszmefuttatás formájában is kifejteni. 
ApYag átad6pontr61 akkor beszélek, ha az anyag, illet-
ve az azokat szállit6 jármüvek alárendeltek részéről tör
ténő átadása egy aktusban, egy adagban történik és ehhez 
teljesen független tényező, hogy az adott pontra az anya
got átvevő, vagy az anyagot átadó szerv kikülönitett osz
lopa ér be előbb. Ellátó nont esetéről akkor beszélek, 
ha az anyagok átadásához a megrakott jármüvek előre, 
meghatározott időpontban beérkeznek, szétbontakoznak, 
az alárendeltek nem egyszerre, bár sürü időközökben ér
keznek és so.rkerülhet a terhek átrakodására is. Ez az át
rakodás nem minden esetben közvetlen gépkocsiról-gépkocsi
ra történő átrakodás, hanem olőfordul, hogy egyik jármü
röl az alárendeltek több gépjármüvére szortirozott átra
kás történik. Az ellátó pont tevékenysége tehát időben 
elhuzódott, ezért feszesebb biztosit6 rendszabályokat 
kell hozni, a belső forgalom~irányitásnak nem egyszerinek, 
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hanem folyamatosnak kell lenni. Lehetséges, hogy egyes 
készleteket, annak érdekében, hogy a késve érkező aláren
delteket a szállitó lépcső jármüveinek ne kelljen bevárni,. 
ideiglenesen földreraknak. 

A szállitó-ellátó egy'ségek és alegységek 
terepen előforduló müködési körülményeinek rendszerezése, 
összefoglalása és bizonyos~rminológiai kérdések egysé
gesitéáe céljából szükségesnek tartom az alábbi táblá
zatot: 

A szálli tó-ellátó zász lóa1j, "A szállitó-ellátó zász-
vagy_század egészének, vagy lóalj gyülekezési /:vá-
zömének egy meghatározott kör- rakozási,össziontositási, 
letben való együttes elhelye- elhelyezkedés :/körlete". 
zése. · 

Lőszerrel, ü~emanyaggal, "Lőszer /:üzemanyag, tech-
technikai és egyéb anyagokkal nikai anyagiystb.1/ fel-
málházott és kezelő-tároló vételező he ."/:67.:/ · 
személyzettel megerösitett 
szállitó alegységek települé-
se, vagy anyagkiadásra - fel-
vételezésre alkalmas helyzet-

.ben történő elhelyezése. 

Az alárendeltek felé utbain- "Szállitó lépcső." 
ditott, az eredeti kötelék-
böl kiemelt, komplex összeté-
telü, biztositó szervekkel 
és rakodó eszközökkel megerő-
sitett szállitmány. 

Anyagátadási céllal ideigle- Vegyes /:lőszer, üzeme-
nesen szétbontakozott rakott nyag,stb.:/ snyagátadó 
és üres jármüvek, szállitó pont. 
lépcsők körlete. · 

Anyagátadási céllal viszony- Lőszer/: üzemen.re~, ve-
lag huzamosabb időre; az · gyes, stb.:/ ellát pont. 
alárendelt hadtápok vonalá-
ban szétbontakozott szállitó 
lépcsők, esetleg földre ra-
kott készletek. 

67. = A régi terminológia fegyverzeti raktár, üzemanyag 
raktár, stb. kifejezést használ. Ez a kifejezés 
stacioner jelleget tükröz és nézetem szerint alkal
mazása nem helyes. 
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3./ A szállitmányképzés elvei. 

Az egyes szállitó lépes.Ok komplex össze
tételüek, többféle anyagot tartalmaznak azok szállitó 
eszközeivel együtt. A szállitó lépcső tehát az eredeti 
szervezet harc által követelt második ideiglenes fel
bomlását jelenti. Itt az anyagi biztositásban résztvevő 
szervek még magasabbfoku együttmüködését találjuk, hiszen 
nem csupán gépkocsi szállitó alegység és öt megerösitö 
anyagkezelö-tároló szakszemélyzet van jelen, hanem a 
müködö lépcső állományába tartozhat forgalomszabályzó . 
r6szleg. rakodó, rakodógép, technikai zárórészleg, éle
lem ellátó alegysé5, vegyi sugár felderitő és ör-bizto
sitö katonák, stb. ~ersze az ilyen összetétel elsősorban 
magssabbegység és egység viszonylstában,a döntöidösiakok
ban és a döntő irányban alkalmazott szállitó lépcsőkre 
lesz jellemző. 

A szállító lépcsők alapját azonban a 
gépkocsi szállitó eszközök képezik,- optimális összeté
telük több tényezötöl függ, melyek az alábbiak lehetnek! 

a./ A kibocsájtott szállitó lépcsők szá
mát jelentősen befolyásolja, hogy a harctevékenység, vagy 
harccal kapcsolatos tevékenység folyamatában mikor, hol, 
és főleg hány olyan szituáció van, amely lehetővé teszi 
az egyes alárendeltek részére készletek átadását, azaz 
a tele és leilrillt jármüvek cseréjét, vagy a terhek át
rakását. Miut.:.n ezek a szituációk elsősorban az alegysé
gek tevékenységéből eredően gyurüznek tovább /1mert a kész
letek átadását szállitó jármil - harceszköz viszonylatban 
kell megkezdeni1/ általában zászlóalj - ezred viszonylat
ban 2-3, a magasabbegység viszonylatában irányonként 2-3 
szállitó lépcső müködése lehetséges. 
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b./ Nyilvánvaló, hogy az egyes szállitó 
lépcsőkbe kikülönitett anyagok mennyiségét és összeté
telét a rendelkezésre álló összkészlet határozza meg. 
Ez azt·jelenti, hogy ezekbe a szállitó lépcsökbe. az a
dott tagozaton tárolt készleteknél valamivel kisebb meny
séget lehet beosztani, ha a tartalékképzés szempontjait 
is figyelembe vesszük. 

e./ A szállitmányok összetételét oszlop
technikai tényezők is befolyásolják. Mozgékonyságuk ab
ban sz esetben van biztositva, ha állományuk lo-3o db. 
sebesség és terepjáró képesség szempontjából kb. azonos 
gépjármüből áll. A 3o gépjármüböl álló felső határt az 
is indokolja, hogy ennyi gépjármü szétbontakozásához, te
hát snyagátadó, vagy ellátó pont létrehozásához 45 pero 
szükséges, ami egyben megegyezik a terhek átrakási ideje 
középértékével is. 

A 3o gépjármü ideális felső határ abból a 
szempontból is, hogy ez az anyag átvevökkel együtt hozzá
vetöleg 60 db. gépkocsit jelent, melynek szétbontakozásá
hoz 1,5 - 2 km2 terület szükséges. Ez· a harcrend sürüségé
nek követelményeit figyelembevéve egy zászlóalj, vagy tü
zárosztúly által elfoglalt területnek felel meg. 

d./ A széllitmányok összetételét befol;yá
solja egy olyan elvi együttható, mely a harc adott fázisá~ 
ban kifejezi az egyes anyagok szükségességének első,vagy 
másodrendüségét •. Természetes, hogy ez az együttható a 
harc kezdeti szakaezában a lőszer készletek, más szaka
szaiban az akadály anyagok, páncéltörő lőszer; a harcnap 
vége felé pedig az üzemanyag készletek javúra alakul. 

e./ Hasonlóképpen befolyásolja a szállit
mány összetételét egy olyan arány, vngy koeficiens, mely 
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kifejezi; hogy a harcrend felépitéséböl eredően az egyes 
irányokban m!.lyen fegyvernemü, V!lgy osapatnemü egységek 
és alegységek tevékenykednek. 

Pl.1 Abban ez irányban, ahol a sorozat
vető üteg tevékenykedik és szétbon
takozik, a sorozatvető lőszer igény 
loo, a másik irálzyban pedig O lesz. 

Azt a folyamatot, melynek során a szállit6-
ellát6 egységek, alegységek szervezetszerü kötelékeiből 
az anyagi biztositás rendszerében müködő 
kialakulnak, az alábbiakban.ábrázolom1 
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v. Fej ez e t 

SZÁLLITÓ-ELLÁTÓ 1~YSÉGEK ÉS ALEGYSÉGEK 
VEZETÉSÉNEK KÉRDÉSEI 

l./ A felelősség elhatárolása. 

A csapathadtáp vezetése, éppen abból ki
indulva,·hogy az a csapatok vezetésének szerves részét ké
pezi, .három alapvető területen valósul meg: 

- a parancsnok elhatározásához, vezető 
tevékenységéhez szükséges folyamatos adatszolgáltatás és 
javaslat tétel - az összfegyvernemi törzs részeként; 

- az alárendelt csapatok, alegységek te
vékeny.ségének folyamatos hadtáp irányi tó.se, részükre a fö
feladatok és megoldási módszerek meghatározása - apa
rancsnok hel;yettese és annak aparátusaként; 

- az adott taeozatra szervezett hadtáp
egységek és alegység"ek tevékenységének állandó és folya
matos irányitása annak érdekében, hogy a csapatok teljes 
és 1d6beni biztositását minden körülmények között vé~re
hajtsák - a hadtápbiztositásért funkcionálisan felel6s 
vazet6szervként, 

Ezért e centralizált, uj s'zervezetek lét
rejötte alsöként azt teszi szükségessé, hogy pontosan kö
rUlhstároljuk és elosszuk s feladatokat a hadté.pbiztosi
táeért általában felelős hadtáptörzs és az anyagi bizto~ 
eitáa adott tagozaton történő végrehajtását vezetö ellá
tó egység és alegységparancsnok/: törzs 1/ között, 

Megkisérlem a feladatok bizonyos csopor
tositás szerinti elhatárolását az alábbi táblázat szerinti 
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PK HTPI! és szük törzse 

Az anyagi biztositás, után
szállitás rendjével kapcso
latos elgondolás kialakítá
sa, a kfszletek lépcsőzésé
re vonatkozó elhatározás 
operatív adatok szerint, 

'Fogyasztási normák megitélé
se és felbontása, az ellát
mányi anyagok elosztása az 
alárendelt tagozatok részé
lre. 

;Az u~:.ánszálli tás tervezése, 
az e~vagátadás időszakának, 
ter~p'Szakaszának, nagybani 
k':i·:letének meghatározása, 

A hadtáp felderítés megterve
zése,az utánszállitási utak 
irányának és vonalvezetésének 
meg határozása, 

Szolgálati.ág vezetők 

A készletek lépcsözésé
vel kapcsolatos konkrét, 
természetes mértékegy
ségben való elosztás, 

Utalványozás, anyagki
adási értesités és 
utasitás. 

Az egyes anyagfajták, 
cikkek szállitási mód
jával, csomagolásával, 
az átvétel részletel
járásaival kapcsola
tos rendelkezések. 

A helyi beszerzés,igény
bevétel,sajátos tárolá
si körülmények és lehe
tőségek felderítése. 

Szállító-ellátó kötelék PK 

Az egység, alegység által 
tárolt anyagok és e3zközök 
málházása alegysé8ek,jár
müvek,az ányagnemeken be
lül konkrét mértékegysé
gek szerint, a szállító 
és kezelő alegységek es:t
máshoz rendelése. 

A kiutalással kapcsolatos 
inté.zkedés konkrétizálása 
és továbbítása a szakanya
gok szerint szervezett 
kezelő-tároló alegység 
felé. 

A szállítások végrehajtá
sának szervezése, a szál
litmányok összeállítása 
és vezetése, szállitólép
csök menetvonalának és 
tevékenységi pontjának 
meghatározása, rakodás 
szervezés. 
A hadtáp felderítés vég
rehajtása, a forgalomsza
bályzás megszervezése. 

1--' 
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A hadtáp alegységek telepü
lési és elhelyezkedési körle
teinek, elCrevonást, vagy 
hátravonást szabályozó te
repszakaszainak ~eghat&
rozása. 

Az Srzés-védelem követelmé
nyeinek és főbb irányainak 
~eghstározása az adott csa
pat harcbiztositáSi rend
szeréhez alkalmazkodva. 

A készletek operativ és ~zin
tétikus nyilvántartása és 
jelentése. 

Az anyagi biztosítás haté
konyságának folyamatos el
lenőrzése. 

Beszerző helyek, helyi 
erőforrások, ~ételezu 
helyek elosztása, azok
hoz ·való utalás. 

Az adott szakanyag tö
megpusz ti tó fegyverek 
elleni megóvásával kap
csolatos rendszabályok 
kiadása, speciális tüz
védelmi feladatok. 

A készletek szintétikus 
és analitikus nyilván
tartása, elszámolása. 

Az egyes anyagok rendel
tetésszerü felhasználá
sának ellenőrzése és 
elszámoltatása. 

A szállító-ellátó alegysé
gek, jármüvek elheJ.yezése 
és telepítése a terepen, 
áttelepülés, menet és 
elórevon~s vezetése. 

A töme~pusztitó fegyverek 
elleni védelem és órzés
védelem megszervezése, 
vezetése. 

A készletek operatív és 
analitikus nyilvántartá
sa és jelentése, a mál
házási helyzet folyama
tos regisztrálása. 

Az egység, alegység sze
mélyi állományának konk
rét feladatra való fel
készítése, a politikai 
biztosítás megszervezése, 
a tevékenység feltétele
inek folyamatos fenntar
tása, a kötelék saját 
biztosítása. 

,_, 
~ 
1 



• 
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A fejezet elején általam felsorolt három 
hadtáp vezetési terület, illetve irény, valamint kisérle
tem a vezetö szervek közötti felelősség elhatárolására 
alátámasztja azt a tényt, hogy a ceapathsdtáp vezetésében 
két alspvetö szerv, szint 1 vagy személy kell tevékenyked
jék és a felelöeség is kétfelé oszlik meg, 

Először a parancsnok közvetlen munkatársa, 
helyettese, törzsének szerves részeként szUkség van szerv
re, személyre mely /1 aki 1/ a parancsnok elgondolásának 
és elhatározásának birtok~ban, a várható feladatra való 
teljes rálátással, az alárendeltek helyzetének teljes is
meretében felelősséget visel az egész tevékenység anyagi 
biztositásáért és ezzel kapcsolatosan parancsnoká.nak ja
vaslatokat tesz, illetve az adott biztositási terUleten 
belül általános rendszabályokat valósit meg, 

Mó.eodszor szükség van olyan vezető szervre 
vagy személyre - az anyagi biztositás minden szintjén - aki 
a kapott részfeladatok megoldásának összes lehetőségeit 
ismerve, a rendelkezésre álló konkrét erők és eszközök 
lehetöségeit megitélve, azokkal közvetlenül rendelkezve 
folyamatosan szervezi ée irán;yitja a parancsnok, az álta
lános vezető szerv által kiadott elhatározás alapján a 
végrehajtó tevékeeysé11et, ezzel kapcsolatban részletes 
rendszabályokat valósit meg, 

A két téle felelősséget egy szerv, vagy 
személy egyszerre nem viselheti, Ezért a hadtápvezetés 
ilyen jellegU megosztása nem csupán praktikum, hanem a ve
zetéselmélet törvényei által feltárt szUkségszerüség is, 
Határozottan vissza kell utssitsni minden olyan nézetet, 
mely különböző "létszám elgondolásokból" eredően a parancs
nok hadtáphelyettesét és az adott hadtáp alegység parancs
nokát egyszemélyben kivánja meghatározni. 
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Egyes személyek, szervezők s ·vezetés ha
tékoeyságénak utJát s vezetési lépcsők ezé.·· 
mének csökkentéseben keresik. Az igény és 
s gondolat e tekintetben helyes, a vezeté-· 
si lépcsők számának csökkentését azonban 
nem a vezetés felelős személyeinek kiik
tatásával, hanem a vezetési,feladatme~sza
bási, döll'tési szintek cso~kentesével e
het elérni. Ha a szQ11It6-e11ato egyseg, 
vagy osszevont hadtápegység, alegység pa
rancsnoka egyben a harci kötelék parancs-· 
nok hadtáp helyettesének feladat körét is 
betölti, a vezetési szintek nem csökkentek, 
mert a hadtápvezetés fent emlitett terüle
teinek mindegyikén meg kell hozni a dönté
seket. 

A parancsnok törzsének és sz alárendelt 
egységek par~ncsnokainak közös személyek
ben való összehozása csak látszólag prak
tikus, csak látszólag könnyiti a vezetést, 
a valóságban neheziti, bonyolitja azt, 
megnöveli a helyzet megitélés időtartamát 
és növeli a szubjektiv tényezőket s ps~ 
rancanok elhstározásénsk kialakitásában. 
/s 6?.1/ 

Ezért egyértelmüen ki kell jelenteni, hogy 
sz seyagi biztositás egyetlen, tehát legalsó tagozatén. 
sincs lehetőség arra, hogy valamelyik hadtáp alegység pa
rancsnoka s parancsnok hadtáp helyettesének fela·datkörét 
is betöltse. A hadtáphelyettes feladatköre, funkciója, fe
lelőssége a zászlóalj, osztály anyagi biztositási tagozat
ban is jelentkezik, ezt tagadni nem lehet, sz ilyen beosz
tás szervezése s tudomány oldaláról megközelitve feltét
lenül indokolt •. 

Más kérdés, hogy ideiglenesen, állomány 
gondok miatt ezt a munkakört maga s zász •. 
. lóslj /1 osztály :/ parancsnok, vagy egyik 
helyettese látjH el, de semmi esetre sem 
sz ellátó szakaszparancsnok. 

67, = Az ellátó alegység parancsnoka a parancsnok felé 
tett javaslatában nem alapvetően a harcfeladat ér
dekeiből, hanem saját alegységének lehetőségéből 
indul ki. . 



• 
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2./ A vezetés modellje. 

A hadtúpvezetéti8rt felelós parancsnok he
lyettes és a hadtáp alegység p&rancsnok vezető tevékenysé

gében jeleutkezö felelcsséget és együttműködést az alábbi 

modellben kisérlem szea:léltetni: 

ALA
1 

RENDELTEK 

f:GYŰTTMÚKÖOÉ:.J AHAO- EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ A<. ÁTADÁSBAN 
TÁP HCt..JZCRVEZÉ:.fÍBCN 

JZAli is 
EGYl.!8 
AI.C Y. ft;c 

A vbzl,, ton a vezetői tevékenység tartalma 

mellett igyekeztem a fo lelösség és az együttműködés kö

rülményeit is kidolgozni . 

.A hodtr,p vezetése nem elszigetelten való

sul meg 1 és a jelen vezetési rendszer szerint azért apa
rancsnok több helyettese és közvetlenül alárendelt fegy

vernemi főnöke is felelős. A szállitó-ellátó egység, al

egység olyan harci-technike.'1 anyagoK. konkrét bizt0sit&sá

val foglalkozik, amelyek megh&t~rozott szakcsap~tok, harc-
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rendi elemek, a harotevékenyeéggel biztositási vonatkozás
ban áll6. különbözö szervek tevékenységét segitik · elö, 
Ezért szükségesnek láttam a szállit6-ellát6 egység és al
egység egész vezetési rendjét az elöljár6, mellé ás alá
rendelt szervek és kötelékeit komplexumában· felvetni., a 
direkt értelmü alárendeltség és a szakmai irányitáai vi
szony egyértelmü elhatárolásával,.Ezzel kepoaolatoa elgon
dolásomat az alábbi ábra szemlélteti, 

JAv. VO. A60. PK. 

---
Közvetlen, teljes fele~ 
löaségü alárendelés 
Közvetlen alárendeltség 
megtöltése szekmai tar
talommal, 

EÜ. Al!6 PI< . 

.SZÁtLITO ALE6Y.tÉli6K. 

-:--' Korlátozott,szakmai 
befolyásolás, a kész
letek elosztására vo
natkoz6 alárendelt
ség, 

--- A fenti áteresztése, 
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A jelenleg érvényben lévő hadtáp szerve
zet egyik jelentős szervezéselméleti korlátjaként sorol
tam fel az első fejezetben, hogy ez egymásnak ellentmondt 
vezetési irányok nehézkességet és lassuségot eredményez
nek. A fenti modellben ábrázolt vezetési rendszer jellem
zéseként a következő megállapitásoltat teszem1 

a./ A szállító-ellátó egység, alegységpa
rancsnok a parancsnok hadtáphelyetteeének van alárendel
ve,· akinek nevében - magasabbegységek szintjén - a hadtáp 
törzsfőnök jogosult intézkedni. 

b./ A parancsnok .hadtáphelyettese a fel
adatok· meghatározásánál figyelembe veszi azt a tényt, 
hogy a ·hadtápbiztosi tás egészéért viselt felelö.ssége ér
dekében számitásba kell vennie az egyes szolgálati- ellá
tási ágak sajátos követelményeit, elhatározásakor tehát 
meghallgatja a szakmailag illetékes személyek jelentése
it és igényeit. 

c./ A szolgálati - ellátási ágak vezetői 
az an:yagok elosztásával és rendeltetáeszerü felhasználá
sával kapcsolatos igényeiket a szállító-ellátó egység ,al
egység törzsén, vezető, szervén /1 és nem parancsnokán :/ 
keresztül juttatják el a prófiljuknak megfelelő egyea ke
zelő alegységekhez, részlegekhez. 

d./ A szállitó-ellátó alegység, egység 
törzse az érkezett szakmai jellegü intézkedéseket tudo

.másul vétel után egyenesen, vagy öeszesitve továbbitja 
az adott szállitó-ellátó alegységekhez és egyben azonnal 
biztosítja azok realizálását. 

e./ A szállító-ellátó egység, alegység 
parancsnoka közvetlen és kizárólagos, tehát egyaránt füg
gelmi és szakmai elöljárói jogkörrel vezeti a széllitó 
jellegü alegységeket. 
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,./ A vezetés folyamata. 

A szállitó-ellátó egység, vagy alegység 
parancsnoka /1 és törzse :/ az ilyen formán kialakitott 
vezetési feladatokat a sajátosan jelentkező követelmények
hez igazodó vezetési stilussal, a parancsnoki és törzsmun
ka alkalmazkodó sorrendjével kialakitott elhatérozásában 
foglalja össze. Az elhatározhs nem az összfegyvernemi egy
ségek, vagy az önálló harcfeladatot végrehajtó harcrendi 
elemek parancsnokainak privilégiuma csupán, hanem vala
mennyi biztositó, ezen belül hadtápalegység parancsnoka 
a részére megszabott feladat végrehajtási módjának lénye
gét illetően köteles elhatározást hozni döntési jogköré~ 
nek megfelelően. 

Minden szintü és minden ágazatban helyet 
foglaló parancsnok elhatározásának főkérdése, alapvető .tar
talma az erők és eszközök elosztása, csoportositása. En
nek megfelelően a szállitó-ellátó egység, alegységparancs
nok elhatérozásának lényege· az anyagi biztositásra rendel
kezésre álló erők, eszközök, készletek szállitó lépcsőkre 
történő konkrét elosztása és azok csoportositása a mükö
dés területén, a terepen. Ez az elhatározás a parancsnok 
hadtáphelyettesének döntésén alapszik, a szállitmányok 
részletes állományát, menetvonalát, közvetlen szétbonta
kozásának rendjét, helyét és biztositásának módját tar
talmazza. 

A szállitó-ellátó egység, illetve elegy~ 
ségparancsnok elhatérozása meghatározott vezetési folya
mat, parancsnoki gondolatmenet, törzstevékenység követ
kezményeként születik meg. Miután itt nem valamely alá
rendelt harcászati kötelék elhatérozásának megvalósitásá
ról van szó, a szállitó-ellátó egység, alegységparancs
nok vezetési tevékenysége sajátos módon illeszkedik és 
alkalmazkodik a csapatparancsnok, törzs, hadtáphelyettes 
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és az alárendelt harci kötelékek ve~etö szervei vezetési 

munkasorrendjébe, munka:t'olyamatába. Jlzt a rendszer, illet

ve az ezzel kapcsolatban jelentkezb sajátosságokat az 

alábbi ábrán szemléltetem. 

Az elhatározás 
érvényesi tése 

Az elhatározást be
folyáool6 tényezők 
jelentése. 

Alárendeltek 

t 

, , , ' 
SZAJ.I.ITO - CllATO 

ALCGYSÉQEK 

A szé11it6-e116t6 e~yn0s ón al0~yséKok ve
zetésével kapcsolatban kitejtett elkt~J·Zel<:sem nem ('ntlpén az 

anyAgi biz tasi ti,sra hivütott egy se{',ek és a J.eey oégek sajátja, 

hanem egyértelmüen a<fo.ptólhri:t.6 valmn<.:nnyi, máa bi7,tositás1 
úg.;1zatban tevék, rryb,rJL lwdt{1p cr,ym·:f', é.s a lr·1~y:.3ég vonatko-
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A beillesztés problematikája nem csupán 
hadtáp, iletve anyagi biztositási prob
léma. Az adott területért felelős parancs
nokhecyettes, vagy főnBk 1 a csapat pa
rancsnokának tett jelen~sében és javas
latában már információkat biztosit s funk•· 
cionálisan alárendelt feg;yvarnemi, illet
ve szakcsapat harci lehetőségeiről. 

Az ezredparancsnok hadtápbecyettese elha
tározásának kialakitásakor mér konkré
tan szémitásbs veszi, hogy hol, mikor illi
cyen körülmények között és micyen mérv
ben vehet át készleteket sz elöljárótól, 
ebhez padi~ erre van szükség, hogy a száll• 
ello.zászlóalj parancsnok legalább is 
előzetes elhatározást hozzon s szállitó 
léposők konkrét állományával kapcsolat
ban. 

Feladat tisztázásban s szállit6-ellát6 
egység, alegység parancsnoka a hadtáp helyettestől ka~ 

pott faladatokat rendszerezi és alapvetően az e5é11z csa~ 
pat tevéken.ysé5ének I továbbá s hadtáphelyettes el1;1ondolá
sának lén;,e5ét kell me5értenie. 

A végleges. elhatározást megelőző, előze
tes intézkedésében, tájékoztatásában, ha ugy tetszik ·elő
zetes elhatározásában végeredményben az egyes szállitó 
alegységek felkl,szi_tésének focyamatát inditja be, illetve 
megkezdi az anyegi biztositó tevéken;ység, főleg az után
szállitás konkrét végrehajtását. 

A helyzet értékelésében az elhatározását 
befolyásoló tényezőket rendezi és csoportositja, ennek 
megfelelően számveti az anyagfogadé.ai, szállitáBi, anyag 
átadási feladatokat_az idő és a kapaoitás által adott le-
hetőségekkel összehasonlitva, megitéli az alegységek, , 
szállitó- lépcsők müködését befocyásoló külső tényezőket 
és vé5következtetésként az anyagátadás és átvétel pontos 
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körleteit és módozatait, továbbá az őrzés-védelem és az 
alegységek felkészitésének sajátos rendszabályait itéli 
meg. 

Ennek megfelelően elhatározásában döntést 
hoz a szállit6 alegységek kezelőkkel való konkrét megerö
sitésére, a szállitmónyok konkrét állományára, az anyag 
átadó pontok telső megszervezésére, az ellátó egység, 
vagy alegység által elfoglalt körlet belsö tagolására, 
elosztására, az előrevonás, vagy kivonás menetrendjére, a 
forgalom szabályozó erők elhelyezésére, a biztositó és ra
kodó erök elosztására. Elhatározásában meghatározza az őr
zés-védelemre kijelölt erők konkrét feladatait, az őrzés
védelem rendszabályait és vezetés.!. rendjét is. 

Ennek alapján adja ki intézkedését a ne
ki közvetlen alárendelt személyek felé. 

·A vezetés módszerei között. jelentős szere
pet játszanak a vezetési okmányok, ezért az anyagi bizto
sitási tagozat, szint szerepéből és terjedelméből eredő 
megfelelő differenciáltsággal a szállitó-ellá"töegység, 
vagy alegység parancsnoka/: és törzse:/ az elhatározás 
alapján okmányokat, illetve rögzitett feljegyzéseket ké
szit. Ezek közül a legalapvetőbb az egész egység, vagy 
alegység részletes tevékenységi terve és a tömegpusztitó 
fegyverek elleni védelem, őrzés-védelem terve. A tervek
hez szükséges alapvető számvetéseket a hadtáp törzstől 

' kapott, gépi uton feldolgozott és továbbitott táblázatok 
és okmányok alapján az adott szállitó-ellát6 egység - had
osztály viszonylatban - kis és középgépekre épitett adat
feldolgozó csoportja késziti el. Ennek alapján részletes 
napi szállitási terv-feladatok készülnek és igy készül 
el a rakodó eszközök napi munkagrafikonja is, 
5 
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A szállitó-ellátó egység, alegységparancs
nok munkarendje, vezetési tevékenysége, módsze·rei, ok
mé.nyrendszere szervesen illeszkedik a hadtáp törzs veze
tési tevékenységének rendszerébe. Ezért az egység éa al
egység parancsnok a parancsnok hadtáp helyettese felé 
meghatározott jelentési kötelezettségekkel rendelkezik. 
A hadtáp törzs napi hadtáp_ összefoglaló jelenteséhez és 
a szakmai_ helyzetjelentésekhez az adott anyagi biztositá
si tagozaton tárolt anyagi készletek konkrét mérvét, mál
házási rendjét, a ·napi anyagforgalmat, az egység, vagy 
alegység általános állapotát illetően a szállitó-ellá
tó egység, vagy alegységparancsnok napi összefoglaló hely-. . 

zet jelentésben szolgáltat adatokat az érvényben lévő je-

lentés rendszeren /: Urlep rendszer :/ belUl. 

A jellemzett vezetési feladatokat az el
látó egység és alegységparancsnok térben meghatározott 
helyen végzi. Ennek megfelelően a szállitó-ellátó zászló
alj parancsnok és törzse vezetési ponton, az ellátó szá
zadok és szakasz parancsnokok pedig alegységeik körleté
ben, vagy a hadtáp vezeté.si ponton tevékenykednek. 

Fontos következtetés, hogy a szállit6-el
látó zászlóalj vezetési pontjának létrehozása esetében 
feleslegessé válik s hadosztály hadtápvezetési pontnak a 
hadtáp alegyséeek· körletében történő telepitése, és ez
zel egyértelmüen megoldódik a hadtáp.vezetés csapatok
hoz való közelitésének az utóbbi idöben többször is sUr
getően felvetett problém.sja. 

Miután a szállit6-ellát6 zászlóalj veze
. tési pontja egy'9en a tartalék hadtáp vez.etési pont fel
adatát is ellátja, ezért gondoskodni kell ~ltalános in
formációkkal való folyamatos ellátásáról, be kell kap
c~olni az automatizált c~apatvezetési rendszerbe és 
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együtt hallgató hiradást kell biztositani a parancsnok 
hadtáphelyettes valamennyi rádióhálójában. 

A vezetés kérdéseit taglaló fejezetből 
levonhatunk egy fontos következtetést •. Ha a hadtápvezetés 
a csapatok vezetésének szerves része, akkor a szállitó
ellé.tó aiegyaégek vezetése is az. Igy ennek kiiktatása, 
kihagyása az információ áramlás, a vezetés automatizá
lás, a hiradás rendszeréböl a csapatvezetés hatékonysá
gát akadályozó tényező. Gondoskodni kell tehát arról, 
hogy a vezetés általános rendszerének megfelelően - a 
szintek-differenciált követelményeihez igazodva - e szer
vek is rendelkezzenek a szükséges törzsekkel, vezetés-gé
pesitési és hirad6 eszközökkel. Ennek kihangsulyozása 
azért is ·fontos, mert jelenpillanatban e feltételek még 
nincsenek biztositva. 



- 164 -

NÉH,\NY OSSZEFOGLAI.ó KÖVETKEZTETÉS ÉS 
JAVASLAT 

1./ A szállitó-ellátó szervezetek reform
ját, strukturájukkal és müködésükkel kapcsolatos elgondo
lásomat az anyagi biztositás általános rendszerén~k és 
alapelvének figyelembe vételével, azon belül fejtettem ki 

.és következtetésem, hogy az anyagi.biztosítás rendszerének 
megváltoztatására jelen pillanatban nincs szükség. Ennek 
ismételt kihangsulyozását azért látom szükségesnek, mert 
mind a NATO országok katonai teoretikusai, mind néhány 
hazai szerző egyartnt felvetett ezekkel kapcsolatos gon
dolatokat. Nyugaton egyre inkább terethódit az anyagi 
biztosításnak az a rendszere, amikor egyes tagozatokon a 

hadtáp nem a csapatok szerves részét képezi, hanem "tá
mogató szervet, támogató parancsnokságot" emlegetnek, 
mely a biztosított köteléken kivül áll. Ilyen álláspon
tot fejt ki és. javasolnak a N.ÁTO-ban, amikor a közvet
len hadtáp támogatást nem a csapatok szervezetszerü had
tápjával, hanem integrált, vegyes megerősitö hadtáp al
egységek tevékenységével képzelikel. 

Ez az álláspont elég elterjedt a NATO kö
rökben és a kisérleti bevezetés alatt álló COSTAR rend
szer is erre épül. 

Verhuff, a holland hadsereg örnagya /1681/ 
ki is fejti, hogy miben folyik a vita. Megállapitása sze
rint arról von szó, hogy vagy a hadosztály, vagy a dandár 
hadtápját teljes egészében ki kell /1 vagy nem kell 1/ 

kapcsolni, hogy az anyagáramlást meggyorsítsák. A vitában 
ellentétes álláspontot foglalnak el az olaszok, közöttük 
pl. Cellentani tábornok/: 69.:/ aki nem ért e,s:yet a 
68. = Verhuff, id. cikk. 6. old. 
69. = Cellentani Dodbi: Hadosztály hadtáp háboruban.Rivis

ta, Militare 1970/l.kéziratos fordítás: MN Hadtud. 
könyvtár. 
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tagozatok kihagyásával. Kifejti, hogy abban az esetben,ha 
a hadosztály készleteit a dandárhoz delegálnák, vagy a 
hadsereg hadtáphoz centralizálnák, az "osztagok" /:való
szinüleg dandárok:/ tulságos elnehezedése jönne létre, 
miközben az operativ keret mind mozgékonyabb és könnyebb 
harci egységeket kiván meg. 

Hazai szerzőink közül e problémával legki
terjedtebben és legkonkrétabban Lapos Mihály alez. foglal
kozott /:70.1/. A hadtápbiztositás korszerüsitésének leg
fontosabb problémájaként emliti;"A hadtáp tagozatok számá
nak csökkentését", s a következőket jelenti ki: "Figyelem
be véve a <.'sapathadtápban az egyes .tagoz.atok helyét és sze
repét, kézenfekvő, hogy a megoldást egység vonatkozásban 
célszerü keresni"; másutt: "A probléma megoldásaként cél_ 
szerü volna sz ezred hadtáp tagozatot kikapcsolni, illetve 
megszüntetni". 

Anélkül, hogy részletekbe mennék, ezzel 
kapcsolatban sz alábbiakat fejtem ki: 

- az ezred anyagi biztositási tagozatán 
tárolt anyag egyszerű kiiktatásával sz egység főirányban 
támadó csoportositásának egy teljes napi lőszer és hajtó 
anyag készletét zárnánk ki a csapathadtápból; 

- abban az esetben, ha sz ezrednél jelenleg 
meglévő készleteket a zászlóaljhoz delegálnánk, a gépkocsi
zó lövész zászlóalj hadtápját aránytalanul megnövelnénk és 
az oszlop mélysége elérhetné az 1,5 - 2 km-t is; 

~ ha az ezred készleteJt a hadosztályhad
tápban összpontositanánk, ez a hadosztály hadtáp állományát 
együttesen kb. loo tehergépkocsival növelné meg, oszlopának 

?o. = Lapos Mihály alez.: A hedtápbiztositás korszerüsité
séröl1 HadtápbiztosHás 1969. 3. sz. 
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hosszát 16 %-al emelné, terület szükségletét pedig 4-5 
km2-el bövitené /1 nem beszélve a vezetésben, a forgalom 
irányitásban és az utfelderitésben jelontk:ezö következ
ményekről1/, 

Mindez nem jelenti azt„ hogy a csapathad
tápon belül az egyes tagozatok szerepét az adott helyze-
tekben sajátosan értékelve, időszakosan, a he~ettől füg
gően nem lehet egyes tagozatokat megerösiteni más tagoza
tok terhére, 

Az elözö kutatási idősi:ak eredményeinek 
összefoglalása során, annak szerzői, ö11szeállitói is 
felvetették az anyagáramlás meggyorsitása érdekében bizo~ 
nyos tagozatok kihagyásának lehetőségét, A tanulmány azon
ban /1 71, 1/ ebben a kérdésben nem foglalt határozottan 
állást. Kijelentette, hogy a próbléma megoldásának ez nem 
kizárólagos és feltétlen utja és ehhez hozzá tette,·."azon
ban óhatatlanul sztikségessé válik a hadtáp dinamizmusának, 
reagáló képességének elözöek során részletezett nagyobb 
irányu növelése, többek között szervezeti kiegész i.tése" 

A magam részéről az eddigiekben a most 
idézetteknek megfelelően kiséreltem meg ~ljárni és az anya
gi biztositásban jelentkező problémákat korszerü,mozgé
kony szervezetek létrehozásával, kifejlesztésével és dina
mikus, rugalmas működési formák kutatásával próbálom meg
oldani, 

2./ A következtetések között kell foglal
koznom e szervezetek létrehozásának szövetségesi követ
kezményeivel, miután a VSZ-en belül természetes követel
mény bizonyos szervezeti azonosság, Ennek részben elvi 

71, = A szárazföldi csapatok hsdtápbiztoaitáaának, ••••. 
id.·., cikk. 99, oldal, 
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- részben praktikus okai vannak, Az elvi ok az egységes 
katonai doktrina, egységes alapokon nyugvó hadtudomány, 
és sz erre épülő egységes szervezeti elvek, 

E tekintetben - nézetem szerint - ez álta
lam javasolt szervezeti elvek nem jelentenek eltérést. A 
szervezeti fejlesztés szükségességének indoklásánál éppen 
s hadUgyi forradalom marxista jellegü értékeléséből indul
tam ki, A haditechnikai rendszerek egyirányu fejlődése, a 
harceljárási formák egyeztetett kialakitása az összes szo
cialista ország hadseregében napirendre tüzi a szervezeti 
kérdéseket, Az átfegyverzés egymástól kissé eltérő üteme, 
továbbá sz egyes népgazdaságok némileg eltérő helyzete 
azonban azt eredményezheti, hogy egyes országokban külön
böző.időben kerül sor szervezeti reformokra, Hazánkban a 
sokoldalu tényezők ezt most, az 1970-e~ évek elején tették 
aktuálissá, 

A szállitó-ellátó csapatok szervezeti 
alapelveit, szervezésüket befolyásoló tényezőket a hadtáp
biztositás, ezen belül az anyagi biztositás valamennyi szo
cialista országban egységesen értelmezett rendszeréből ve-. 
zettem le, Ez az élenjáró szovjet hadtudományból szárma
zó szocialista hadmüvészeti elveken alapul, egységes értel
mezését a vezető állomány egységes kiképzése, a közös gya
korlatok és konzultációk biztositják. Az egységes szálli
tó-e llátó szervezetek ·S l vi vona tkoz ásbsn semmit nem ta
.gadnak az általában érvényben lévő elvekből és semmi gyö
lleresen mást nem teszne:c ahhoz hozzá, 

A szövetségesi probléma praktikus oldala 
a szervezetek ideiglenes át-alárendelésével kapcsolatos. 
Természetes tényező, hogy szövetséges, több nemzetiségü 
seregtes·tek által végrehajtott hadmüveletek során elke
rülhetetlen e szoros harcászati együttmüködés, magasabb-

• 
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egységek, egységek, sőt alegységek ideiglenes, vagy tar
tósabb át-alárendelése. 

Ehhez az szükséges, hogy sz egyes nemzeti 
fegyveres erök alapvető, elsősorban összfegyvernemi köte
lékei lénye~es szervezeti azonosságokat tartalmazzanak. A 

gépesitett lövész és harckocsi hadosztályok, ezredek, a 
tüzér és légvédelmi tüzér dandárok, ezredek, osztályok, 
mUszaki zászlóaljak közel azonos tüz és csapásmérő erővel, 
kapacitással kell rendelkezzenek. Magától értetődik, hogy 
ez a követelmény fennáll az adott csapat biztositására hi
vatott szervezetek vonatkozásában is, 

A lényeges szervezeti azonosságok azonban 
nem jelentenek és nem jelenthetnek szervezeti unifikációt. 
A csapatok harci-technikája egységes, de nem egyforma, eb
ből eredően a szervezetek is egységesek, de nem egyformák, 
Még fokozottabban vonatkozik ez az ellátó szervezetekre, 
miután itt a különbözöoégeket indokolja a1 

- harci-technika, 
- harci szervezet, 
- hadtáptechnika bizonyos foku eltérése, 

A Varsói Szerződés hadseregei prágai Első 
Hadtudományi Hadtáp Konferenciáján ezek a kérdések - bár 
hadmüveletl hadtáp relációban - szintén felmerültek, A 
témához közelálló kérdésben korreferátumot tartó Damó 
László ezredes szerinti "az egyes hadseregek hadtápjai a 
hadsereg épitésének megfelelően és a nemzeti sajátosságo
kat 1'igyelembe véve szervezetileg, országonként bizonyos 
vonatkozásban eltérnek egymástól ••• A konfor~ncia azt 
javasolta, hogy a hadt~p szervezeti egységesitése érdeké
ben az Egyesült Fegyveres Erőkön c<>lül jöjjön létre egy 
munkabizottsá&'.'., __ .~/~:_7~2~·-:~/~~~~~~~ ~~~~~~~~ 
72, = Darnó Lúszló1 Ti,,iúkoztató •.• 1970. nu·:. 17-20-ig le-

í'olytatot·c Hadtudomúnyi Hadtáp Kon1'eronciáról. 
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A magam részéről ugyértékelem, hogy a nem
zeti sajátosságok alatt nem a csapatszer
vezet "történelmi hagyományait"!, vagy ter
minológiai vonatkozásokat kell rteni.Itt 
a nemzeti sajátosságokat a hadszintér jel
lege, az adott népgazdaság belső problé
mái, a haditevékenységre való átállás és 
harckészültség, valamint a béke gazdálko
dás közötti viszony határozza meg. 

Sorol,juk fel, - a kifejtés igénye nélkül -
azokat a kritériumokat, melyek valamennyi szövetséges tag
ország szárazföldi csapatai ellátó szervezeteiben nélkülöz
hetetlenek1 

a./ Rendszeresitett készletként, vagy anya
gi megerősités formájában rendelkezniök kell azokkal az 
anyagi eszközökkel, amelyek az át-alárendelés időszakára 
biztositják a _sikeres tevékenységet, illetve azokkal,ame
lyek valamely egységes mértékegység alapján valamennyi 
tagország oeapathadtápjára közel azonos szinten elö vannak 
irva. 

Az általam kifejtett szervezeti alapelvek 
szerint a szervezet nagyságát alapvetően meghatározó té
nyező éppen a szállitandó készletek mennyisége. A mozgó
készletek szintjének megállapitása és egységesitése nem 
szervezeti kérdél3. 

b./ A szállitó-ellátó csapatok legyenek 
képesek a felhas::nálásra kerülÖ valamennyi anyagfajtából 
és szolgáltatásbol ellátást biztositani, ehhez megfelelö 
szakszemélyzettel és aparátussal kell rendelkezzenek. 

Éppen ez a probléma kó,,.ys:.eritett a disz
szertáció kidolgozása soI'án bizonyos határozatlanságra a 
tábori sütő alegységek és egyes szolgáltató szervezetek 
vonatkozásában. Í\Illlak ellenére, hogy vallom, miszerint s 
termelő és szolgáltató jellegű feladatok zömét a hadmü-
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veleti hedtápban befejezett szinten kell megoldani, ter
mészetes követelmény, hogy kenyérellátáa, fürdetési lehe
tőség, stb. nélkül nem lehet nemzeti hadosztályokat át
alárendelni akkor, ha a más nemzetiaégü seregtestnél ez 
caapathadtáp feladat. 

Ezért ebben a kérdésben a feltételesség 
álláspontjára kell helyezkedni. Ez a feltételesség azonban 
megnyilvánulhat o].Jan formában is, hogy át-alárendeléakor 
a hadmüveleti hádtápból a szállitó-ellátó zászlóalj alá_ 
rendeltaégébe kerül sütő alegység, fürdető alegység, ke
reskedelmi részleg, stb. Ennek élő gyakorlata van érvény
ben az önálló egészségügyi osztagok esetében. 

e./ Az adott szervezetnek biztositanis 
kell, hogy készleteivel együtt a csapatot minden körülmé
nyek között kövesse, azzal együtt bármi].Jen manővert vég
re tudjon hajtani. 

Az általam jellemzett szervezési követel
mények között a szervezeti mozgékonyság alapvető helyet 
foglal el. 

d./ Az anyagi biztoaitásra hivatott egy
ség, alegység megfelelő vezetöszervvel, hiradóeazközök
kel rendelkezzen, hogy be lehessen illeszteni az uj se
regtest, vagy magasabbegység vezetési rendjébe. 

Ennek biztositása véleményem szerint az 
adott szervezeten belül elsősorban hiradástechnikai prob
léma. 

Mindezek alapján ugy látom, hogy a disszer
táció tárgyalási részében kifejtettek a szövetségesi dokt
rina alapelveinek megfelelnek, praktikus szempontból nem 
jelentenek problémát. 
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Meg kell jegyeznem, hogy a lengyel csa
patoknál mé.r néhány éve ugynevezett ellá
tó csapatok, alegységek vannak, melyek 
teljes egészében szállitó szervezetekre 
épülnek, a kezelö-tároló személyzet a leg
kisebb szállitó kötelék parancsnokának van 
alárendelve. 

A Német Nemzeti Néphadsereg szárazföldi 
csapatainál folyt kisérlet, melynek során 
a hadosztály raktárakat egyszerüen aláren
delték a szállitó zászlóalj parancsnokok
nak. 

}./ Mint_a bevezetöben leszögeztem, a disz
azertációban csak a csapathadtáp szervezeteit vizsgáltam. 
Az an;rag tárgyalása során mégis kitekintést tettem a hadmü
veleti hedtáp egyes vonatkozásaira, mert a csapathadtáp el
szigetelt vizsgálata nem lehetett oélravezetö, meg kellett 
találnom azokat az összefüggéseket, melyek az elöljáró ta
gozatok oldaláról a csapathadtápra befolyáet gyakorolnak. 

A kutatómunka befejezése során azonban 
olyan következtetésre jutottam, hogy a megállapitások egy
része alkalmazható a hadmüveleti hadtáp kötelékek, magasabb
egységek, elsösorban a hadsereg mozgó bázis szervezetére is. 
Ez abból ered, hogya 

- a csapathadtáp szervezetben létre~övö 
változás vissza kell hasson a hadsereghadtápra és 

- a szervezettel szemben fennálló követel
mények egyrésze lérzyegében azonos. 

Ezért vélemérzyem szerint a hadsereg mozgó 
bázis szervezeti korszerüsitésével kapcsolatban az alábbi 
kérdéseket lenne cé lszerü vizsgélat alá venni1 

a./ Nem lenneecélszerü a szállitó zászlóal
jakat a mozgóbázis főnök alárendeltségébe helyezni, azzal 
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egyidejüleg, hogy annak törzsét erre alkalmassá is tesz
szük? 

b./ Nem kell-e hagyományos raktárszerve
zetet esetleg revizió alá venni és r~galmasabb, osztha
tóbb szervezeti formákat keresni? 

o./ Nem lenne-e szükséges az összes szol
gáltató és termelötevékenységet a hadsereg mozgóbázisra 
leszoritani ·és e célból az összes szervezeteket ott össze
vonni? · 

4./ Az első fejezet következtetései sorén 
megállspitottam, hogy az anyagi biztositás szervezetei szét
forgáceoltságának megszüntetése érdekében a centralizáció 
utjait kell követni. A további fejezetek során ez a követ
keztetés nem csak megerősödött, de ki is bővült. Megitélé
sem szerint bizonyitást nyert, hogy korszerü harcban a ru
galmas, gyors anyagi biztositás osak egyUttmilködö, szerve
zetileg, vagy a müködés során integrált, komplex elemekkel 
oldható meg. 

Ez a tétel véleményem szerint nem csak az 
anyagi biztositás szerveire érvényes. A szervezeti oéntra
lizáció lényegében befejezett folyamat az egészségügyi 
szolgálatban. Azért fogalmazok ury, hogy befejezett, mert 
bizonyos tagozatokban nem régiben még e területen is je
lentős szervezeti széttagoltság volt tapasztalható. 

Az utóbbi években egységes szervezetek·, 
vagy közel egységesek alakultak ki a közuti biztositásban, 
a kommendáns, ut és hidépitö egységek ugyanis közös maga
sabbegységekbe kerültek összevonásra. 

A technikai biztositás egységes szerveze
teinek létrehozása ma még osak elméletileg napirenden lévö 
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kérdés. Kockázat nélkül kijelenthetjük azonban, hogy e 
probléma megoldása itt talán még sürgetőbb, mint más biz
tosítási ágakban. A sérült technika vontatásénak megoldat
lansága, a komplex hadi-technikai eszközök javítása he
lyileg történő összehozáaának szükségessége, a kis nagy
ságrendü, de önálló javitószervezetck, mühelyek között ta
pasztalható kapacitás felesleg és egyidejü kapacitáshiány 
egyaránt sürgetőleg vetik fel·mind a csapathadtápban, mind 
más tagozatokban a centralizációs lépéseket. 

Az egységes technikai szolgálat létreho
zása a magyar katonai szakirodalomban felismert, felvetett 
azükségszerüség. Megvalósítása nem késhet, a folyamatos 
szervezeti iojlesztés általam felvetett törvényszerü okai 
~zekre a szervezetekre is vonatkoznak. Éppen a harceszkö. 
zök kiszolgálására hivatott szervezeteknek kell elsősorban 
alkalmazkodni a megváltozott hadi-technikához és az őket 

magukbafoglaló caapatszervezethez. Nehezen megmagyarázha
tó, hogy lehet a PSZH-ekkel ellátot.t gépesített ezredek és 
zászlóaljak technikai biztositását lényegileg azonos struk
turával ellátni, mint a tehergépkocsikkal felszere.lt lövé
szekét. 

Az e kérdésekben utóbbi években mc,gjelent 
publikációk és a r.yakorlatok során levont tanulságokból 
arra következtetek, lLogy e kérdés megoldása napirenden van. 
A szállitó-ellátó csapatok szervezetére vonatkozó nóhány 
megállapítás, strukturális alapelv - nézetem szerint - fel
használható az egységes technikai biztosító szervezetek 
kialakitása során is. Tézisszerü felsorolásban ezek a kö
vetkez ők1 

- a kihasználatlan kapacitás elkerülése 
érdekéb01 komplex javitóteclmikára és 
általénos szakember képzettségre kell 
törekedni, a kis ós esetle~ középjavi
tási igény ezt lehetővé is teszi. 
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- a szervezetnek biztositania kell vala
mennyi - a csapatnál rendszerssitett
technikai eszköz vontatását és javítását; 

- a szervezet kialakitásánál a komplex ér
telemben jelentkező javitási-vontatási 
szükségletből kell kiindulni, levonva 
ebből az elöljáró, vagy alárendelt ta
gozatokban elvégzett feladatot.; 

- a szervezet belső strukturáját mozgékony, 
helyüket gyorsan változtató, komplex ösz
szetételü elemekből kell felépiteni, me
lyek képesek a biztositás egyes felada
tait a helyszinen is elvégezni, vagy a 
sérült technikát gyüjtőhelyre vontatni; 

- a technikai biztositás szervezeteinek 
is rendelkezniök kell az "önfenntartás" 
alegységeivel. 

5./ A hadtápbiztositáa egésze szempontjá
ból több éve vitatott kérdés a hadtápbiztositás, illetve 
hadtápvezetés egysége, egységes szervezetei. 

A hadtápbiztositás fogalma, tartalma ren
dezett. Az is tény, hogy a hadtápbiztositásra hivatott 
szervezeteket jelenleg egymástól bizonyos értelemben.füg
getlen, önálló vezetőszervek irányitják. E vezetőszervek 
a hadtáptörzs, különböző technikai szolgálatok; a rakéta
fegyverzeti szolgálat/: mely lőszer ellátással is foglal
kozik:/, egyes fegyvernemek, vagy szolgálati ágak anyagi 
beosztásu személyei, stb. 

Abból a tendenciából, melyet az egyes biz
tositási ágakon belül megfigyelhettünk és melynek egyes 
részleteit a .disszertációban kifejtettem, levonhatunk o
lyan következtetést, hogy a hadtápbiztositás szervezete
inek vonatkozásában .jelentkező centralizációs folyamat 
előbb-utóbb kiterjed az egyes biztositási ágazatok hatá
rain tulra is. 
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Ennek a centralizációnak e vágsö pontja, 
abezolut teljessége nyilvlm ez összes hedtápegységek és 
alegységek egyetlen ve.zetöszervnek való alárendelése, egy
séges kötelékbe, elegységbe, egységbe, mageeebbegyeégbe 
való összevonása. 

Erre vonatkozóan ismerünk hazai és külföl
di nézeteket egyaránt. Pl. egy svájci szekiró ezt irja, 
''Meg kellene vizsgálni nem volna-e helyes a badosztályon 
belül egy ellátó. ezredet létrehozni" /1 73. 1/ Vagy ·egy 
nyugat-német forrása "továbbra is törekedni kell a dandá
rok, illetve hadosztályok ellátó csapatainak egy zászló-

. alj törzs általi összefogására a megnövekedett mozgékony
ság és az ebből a mege11ebbegységek harcára származó köve
telmények miatt." 

Hasonlóképpen foglalnak állást olasz szerzők, akik karban
tartó, ellátó és szállító osztagról beszálnek, az· ameri
kaiak a közvetlen hadti,p támogatás fogalmán belül és a 
hollandók, akik érdekes módon a legintenzivebben sürgetik 
ezt a centralizációt. 

A Megyur Néphadsereg tábori hadtápja lé
nyegében olyan egységes ·kötelék, amelyben az egyszemélyi 
parancsnoknak, a tábori hadtáp főnökének vannak alárendel
ve a különböző bázisfőnökségek, javitóüzem parancsnokok, 
egyéb intézetek, és a biztoeitó egységek és alegységek is. 
E mellett - a tábori bedtápfőnök törzseként - megtaláljuk 
az egyes anyagi és technikai szolgálati ágak főnökeit is. 

Véleményem szerint a hadtápbiztositást 
végző valamennyi szervezet közös kötelékbe VGnáea a fejlő
dés egy bizonyos fokán feltétlenül napirendre kerülő, 
ezükeégezerüen megoldandó kérdés, jelenleg azonban ennek 
sem szükségességéről, sem lehetőségéről, tehát feltétele
iről .sem beszélhetünk. 
73. " Wemul11 Perkineon kór e hedeeregben.Honv.1972. /2. 
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A tendencián belül azonban vannak olyan 
megvalósulási állomások, melyekről beszélnünk kell, 

- A feltétlenül szükséges koordináció ob
jektive szükségessé teszi, hogy az erre összetételénél, 
félkéazültségénél és jelentőségénél fogva elsősorban hi
vatott és alkalmas hadtáptörzs ezt a feladatot általában, 
de elsősorban a hadtáp megszervezése, az utánszállitáa 
és a hadtápvezetés fenntartása terén a rendelkezési jog 
bizonyos elemeivel megoldja, 

- Fenti feladatok ellátására a hadtáptör
•aet alkalmassá kell tenni, Kezébe kell adni a HVP-on be
lül azokat s vezetéstechnikai és hiradóeszközöket, me
lyekkel e feladatokat meg lehet oldani. Egyre inkákbb 
szükség van tehát arra, hogy a hadtáptörzs kezében - csa
pathadtáp vonatkozásban - adatfeldolgozó alközpont és a 
teljes hadtáp- hiradáa biztositására hiradó alegység le
gyen. Ez esetben nyilván caökkene, vagy megszurme a je-

' lenlegi hadtáp egységek ilyen jellegü állománya. ' 

- A hadtáp őrzés-védelme, tömegpusztitó 
fegyverek elleni védelme, a forgalom biztositáaa a kesöb
biekben megfogja követelni, hogy a parancsnok hadtáphelyet
tasének, mint 11 "mögöttes" terület biztoaitáaáért felelös 
személynek a kezében valamennyi hadtáp egység, vagy al
egység biztositására alkalmas őr, légvédelmi, vegyvédel
mi, tüzvédelmi, forgalomszabályzó alegység legyen. Ez a 
változat a disszertáció tárgyalási részében is szerepel, 

- Az egységes hadtápvezetés, a hadtápbiz
tositás integrált jellege kialakulásának jelenleg belát
ható végsö állomása az anyagi, technikai, egészségügyi, 
valamint egyéb irányu biztositás egy vezetőszerv által 
történő centralizált irányitáae, a biztositás' végzö 
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alegységek és egységek közös szervezetbe vonása. Ez s 
perspektivs Dsmó ezredes megfogalmazásában s következő
képpen hsngzik1 "Esetleg célezerünek látszik szerveze
tileg fokozatosan összevont, valamennyi hsdtápbiztositá
si szervet :1,ntegráló llsdtáp /lsnyagi-techniksi1/ egysé. 
ges vezető szervek kislakitásánsk vizsgálata". /174.1/ 

6./ Tudomásom van arról, hogy kutatómun
kám befejezésével körülbelül egyidöben egyes kötelékek 
az:1,ntjén.már kislskultak,msgassbbegységek szintjén ter
vezés alatt vannak sz ellátó szervezetekkel kapcsolatos 
állomállydokumentumok, állománytáblá.k. Ezeket munkám so
rán tanulmányoztam, a meglévö, vagy tervezett kereteket 

· figyelembe is vettem • 

A d1sszertác16ban azonban nem konkrét ál
lománytáblák k1slskitá.8át tüztem ki célul, hanem szerve
zeti alapelveket kerestem. Az álta+am szöveg közben, vagy 
mellékletben közreadott szervezeti'sémák, modellek tehát 
nem a konkrét megvalósitás javasiatsként születtek, hanem 
elsösorban az általam levont elvi következtetések szem
léltetése o~ljáb6l. 

Az uj szervezetek alapjainál a régi biré
latsiból indultam ki. E szervezetekre tett birál6 meg
jegyzéseim sz ujonnsn kialskitott, vagy korrigált ellát6 
egységekre és alegységekre annyiban vonatkoznak, amennyi
ben azok még most is magukon hordozzák a régi szervezetek 
korlátait. 

A hivatott állami szervek- által 1971-72-ben 
létrehozott és 73-rs tervezett ellátó egységek és alegysé
gek szervezeti kereteivel még sok·tekint~tben nem értek 

74. = Gondolatok a hadtáp és a technikai szerv~k együtt-
működéséről, Honvédelem "T" 4. sz. 1972. 
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egyet, Ugy értékelem, hogy ezek e szervezeti lépések 
esek ez elsők, melyek - élve egy adott lehetőséggel -
lényegében e régi szervezetek egyezerü összeadását va
lósi tották meg. 

A szervezeti fejlesztés e téren megtett 
lépéseit nem előzte meg, nem előzhette meg hadtudományi 
kutatás. 

Disszertációmat éppen e ezervezetépitée 
további folyamatának szolgálatába kivánom álliteni, mert 
nézetem szerint ez tartalmaz olyan következtetéseket, 
melyeket a hadtáp alegységek állománytábláit kialakit6 
szakemberek figyelembevehetnek. 

Ennek érdekében tehát ez alábbi ejánlAao-
kat teezem1 

1./ Jeveelom, hogy a további uj állomány
táblék kialekitáeára, illetve e meglévő táblák korrekció
jára irányuló munka kezdetekor vegyék figyelembe a ezer
vezetek korszerüsitésére hat6 - általam elemzett - öt 
alapvető tényezőt és e bizonyitás során használják !el 
ez abban emlitett érveket. 

2./ Szervezeti alapelvként kell tudomá
sul venni, hogy a megnövekedett tömegü, vagy effektivi
tásu'kiszolgáland6 szervezetet esek arányosan megnövelt 
tömegü, vagy hatékonyságu szervezettel lehet kiszolgál
ni., 

3.; A létszámprobléma megoldása érdeké
ben egyre intenzivebben keressék a vegyes szakmai számu 
állomány alkalmazásának lehetőségeit. E téren elsöeorban 
e gépkocsivezetői állomány; kettős felhasználására van 
lehetőség, mint, gépkocsi vezető - raktáros; gépkocsi 
vezető - szerelő; gépkocsi vezető - pék; .gépkocsi vezető -
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szakács; stb. A gépkocsi vezetői jogositványok elterje
dése egyre inkább szükségtelenné teszi a "vegytiszta" 
gépkocsi vezetői helyek szervezését. 

4./ Javaslom, hogy a késöbbiek során az 
~lapvetöen szállitó alegységekre ·tagozódó szervezeteket 
azállitó-ellátó zászlóalj, szállitó-ellátó századként 
nevezzék. 

5./ Megfontolandónak tartom, hogy·az 
egyea szállitó alegységek kialakitásánál figyelembe ve
gyék, hos:r közel azonos teherbirásu és tipusu technikai 
eszközök kerüljenek egy alegységbe, 

6./ Kisérleti jelleggel javaslom es:res 
kötelékekben a raktárszervezet helyett, - a csapat alvo
nurása után - kazelö alegységek, vagy részlegek szervezé
sét. 

Az általam javasolt szervezeti keretek 
a hagyományos raktár aparátus helyett más elemeket ter
tel_meznak. Természetes, hogy a béke szervezetben e keze
lö-t/u'oló rajok, részlegek raktárszemélyzetként müködnek. 

A kezelö-t/u'oló alegység szervezet azon
ben lehet6vé tenné, hogy a béke állománytáblákban - a ha
di táblákhoz alkalmazkodva - csökkenjen az önálló raktá
rak, illetve "rakt/u'ocskák" száma. Az azonolj ·vagy hason
_nemü anyagokat tartalmazó raktárak összevonása nem bonta
ná meg az egyes ellátási ágak önállóságát és nem zavarná 
az utalványozás /1 mint gazdasági döntés 1/ jogát, 

A raktárszervezet csökkentése, egyes rak
tárak összevonása a soronkövetkezö idöszakban·szükséges 
és lehetséges, mert, 
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- sz egységes csspstszámvitel, annak ve
zetéséért felelős számviteli részlegek s közeljövlSben , 
mint s nyilvántartás egységes szervei, realitássá válnak1 

- a gazdaságos tárolótér kihasználás s 

különböző raktárak elkülönültsége miatt állandó nehézsé
gekbe ütközik; 

- s mozgékony hsdiszervezetre való áttérés 
miatt, már békében is, szükebb csspstrsktér szervezetet 
oélszerü fenntartani 

- a raktári személyzetek terheltsége diffe
renciált, ez munkaerő és tároló-rakodó berendezés terüle
tén egyes helyeken tulterheltséget, egyes helyeken s kapa
citás kihsaználatlsnságát eredményezi. 

7./ Mind az erre hivatott felsővezető szer
vek munkája során kislskitott táblák, mind sz általam ja
vasolt szervezeti keretek nem régen alakultak ki, még 
csak s tervező munka eredményei. A gyakorlat még kevés 
igazolást adhat e szervezetek és müködési elveik alkalmas
ságát illetően, Ennek nem mond ellent sz a tény sem, hogy 
magam részéről s gyakorlat számos tapasztalatát is figye
lembe vettem, Ezért - véleményem szerint - bizonyos·, ütemezés
ben, a következő szervezési időszakot megelőzően szükség 
van sz elméletileg legjobbnak itélt szervezetek alkalmassá
gának gyakorlati, kisérlet utján való vizsgálatára sz aláb
biak szerinti ütemben1 

- hadijáték végrehajtása, tanintézeti 
törzsekkel; 

- hadtáp törzsvezetési gyakorlat végrehaj
tása éles törzsekkel; 

- önálló hadtáp egység komplex gyakorlat 
végrehajtása e célra létrehozott alkalmai kötelékkel1 

- harcgyskorlaton történő részvétel. 
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Az uj szervezeti rendszerre való áttérés 

hosszabb folyamat, nem mehet végre egyik napról a másik
ra, az uj állománytáblák kiádúsával, A teljes és egyér
telmü áttérés és egységes szemlélet érdekében az .alábbi 
folyamatot célszerü követni1 

- a parancsnok hadtáphelyettesek általá~ 
nos tájékoztatása és rajtuk keresztül a hadtáptörzsek ál
talános felkészítése, a vezetési relációk értelmezése 
a különböző szolgálati ág vezetőkkel; 

- a szállitó-ellátó egységek és alegysé
gek perencsnoki állomó.nyának rövid, tanf'olyemszerü ki
képzése; 

- a szervezetek müködését szabályozó do~ 
kumentumok kidolgozása, jóvahagyé.ss, kiadása; 

- a szerveze·tek személyi állományának 

fe lkészi tése 1 

- ez uj szervezetekhez igazodó rendsze
res kiképzésre való áttérés, 
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Deák Péter alezredes 

szerzői expozéja 

a kandidátusi értekezés vitáján 

Tisztelt Dírál6 Bizottság, tábornok és tiszt elvtársak! 

Hazánkban az utóbbi években - a termelőerők általános 

fejlődésével összhangban - bontakozott ki a haditechnikai 
forradalom, mely Néphadseregilnkben a rakétafegyvereken és a 

vezetés elektronikus berendezésein kÍvUl kiterjedt a száraz
földi csapatok alapvető harci eszközeire is, 

Egyrészről ennek hatására létrejött Új osapatszerveze-
• tek, másrészt a modern, eddig nem rendszeresített hadtáp

teobnikai eszközök a osapatbadtápban is sürgetően felvetik 
az ellát6 szervezetek reformjának szilkségességét, az új 
technika, az új eljárás új szervezeteket követel, 

A katonai szervezetekre, ezenbelül a badtápbiztosítás 

szerveire törvényszerü tényezők hatnak. Annak érdekében, 
hogy e szervezetek a velük szemben támasztott követelmények

nek legjobban megfeleljenek, e törvényszerilségekre támaszkod
va ki kell dolgozni e szervezetek kialakításával, építésével 
kapcsolatos, tudomány által ajánlott alapelveket. 

Az elmúlt években a Szovjetúni6ban, a hadmüveleti had

táp kötelékek szintjén megkezdték ezen új irányelvek kidol
gozását. A mozgékony, centralizált, korszerü követelmények
nek megfelelő hadlllüveleti hadtáp kérdéseivel elsősorban 
Zsernoszek vőrgy. professzor, a hadtudományok doktora és 
Muzsicsenk6 vőrgy. foglalkoztak. Szerintük •a hadtáp szer-
vezeti felépítésének átalakítása, az újabb hadtápegységek 

és intézetek létrehozása bonyolult feladat, következésképp 
nagyon fontos, hogy a hsdtápszervek felépítése tudományosan 

• 
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Az ilyen irányú tudományos kutató munka igényét a Magyar 

Néphadsereg hadtúp felsővezetése már évekkel ezelótt jelezte, 
Ennek megfelelően az elmúlt időszakban a MN hadtápbiztosítá
sával, a koalíciós front kötelékében tevékenykedő szárazföldi 
elvonuló csapatok A!U'agi biztosításával foglalkozó kutatók is 
az optimális, mozgékony, centralizált hedmüvelet1 hadtáp szer
vezeteket keresték és dolgozták ki, 

Már az 1965-70-es kutatási időszakban is !elvetődött a 
csepathadtáp egységes ellátó szervezetének kialakítása álta
lános igényként, míg a jelenleg érvényben lévő távlati kuta
tási terv már konkrét témakörben tartalmazza e hedtápbiztosí
tás szervezeti strukturáját megbetározó fejlődési tendenciák 
feltárásának programját. 

Az anyagi biztosítás szervezeteinek reformját sürgeti e 

csapatok mindennapos gyakorlata is, mely 1966-67 óta· rendkívül 
célravezető, bár hézagpótló megoldások egész sor,it produkál te, 
Rendszeressé vált e szállító, feldolgozó és rak·t,írelegységek 

szoros együtt~üködése, ideiglenesen is közös veZlj1tés alá he
lyezése, a barcrend követése érdekében általános gyakorlattá 
vált e hadtáp első lépcsőjébe kikülönített előretolt készle
tek alkalmazása, valamint ez anyagátadás leggyakoribb formája, 
az enyegátadó pont stb. 

Szükségesnek mutatkozott, hogy e hézagpótló, a gyakorlat 
által követelt megoldásokat a tudomány módszereivel is felül
vizsgáljuk, összefoglaljuk, általánosítsuk s ugyanekkor ele
mezzük az 1950-es évek végén kialakított, jelenleg élő, il
letve átszervezés alatt álló hadtápszervezetek korlátait, 
Ezek - véleményem szerint - az alábbiakban foglalhatók össze: 

e szállítandó anyag, e szállító eszköz, az anyagot ke

zelő személyi állomány szervezetileg külön vannak választva; 

- e szervezeteken belül számos rendszerjellegü korlát 
mutatkozik, többek között rendkívül bonyolultak az alárendelt-
-L-.2 __ J ___ _ 
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- a szervezetek kapacitása abszolut érteleaben véve 
elégtelen a megnövekedett aµyagi biztosítási feladatok el
látására, ez részben ain6ségi elégtelenség1 

- az anyagi biztosítást végrehajtó szervezetek teljes 
ágazati elkülönültségben müködnek, ez relatív kapacitás hi
ányhoz, illetve aás oldalon kihasználatlansághoz vezeti 

- a szétforgácsoltság aiatt rendkÍVUl nehéz a csapat
hadtáp 6rzésének-védelaének aegszervezése; 

- a hadtápvezetés decentralizált, figyelaét meg kell 
osztani az összfegyvernemi törza, az alárendelt hadtápok 
és a nagy számú közvetlen hadtápalagység közötti 

- nem egységes az anyagi biztosításban résztvev6 caa

pathadtáp szervezetek szeaélyi állományának feladatra való 
fslkószí tt!se, 

Egy nem megfelel6 struktura - egyértelaUen kijelent
hetjük - akaw>lyozza a továbbfeJ16déet, fékezi az anyagi 
biztosítás hatékonyságát. Mivel a feJlesztéa sservezeti 
alapelvai jelenleg a tudomány oldaláról nincsenek kidolgos
va, ezért az illetékes állami szervek ia nehézaéggel küsde
nek és gyakorta szervezési következetlenségre kényszerül
nek. 

Számoara ez a helyzet tudományos szituációt Jelentett, 
s ezért arra vállalkoztam, hogy több irányú vt•sgálat kö
vetkeztatéaeként aegfogal11azzam azokat a szervezeti alap
elveket, amelyek hosszabb id6re biztosítják egyes hadtáp
alegységek építésének elaéleti alapjait. 

A kutató munka során csupán a szárazföldi osapatok, 
ezen belül a osapathadtáp, t6ként az öaszfegyverneai aaga

sabbegységek, egységek és alegységek körét vizagáltaa, osak 
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az anyagi biztosítás területével és csakis az ott müködő 

szervezetekkel foglalkoztam. 

Kidolgozott értekezésem konkrét tárgyalási része 177 
gépelt oldal, főkérdésenként csoportosítva - 5 fejezetbe 
foglaltam. Következtetéseimet nem külön fejezetben, hanem 
e tárgyalási részen bolti! fejtettem ki, az értekezés végén 
néhány olyan megjegyzést tettem, amelyek túlmutatnak a ku
tatott téma határain. 

A szemlÍltetés érdekében 26 szövegközti és 2 mellékleti 

ábrát, 6 táblázatot és 6 matematikai összefüggésrendszert 
alkalmaztam. 

Legnagyobb terjed.elemben és részletességgel a szerve
zeti alapelvek - a II. fejezet - kidolgozására törekedtem. 

Megállapításom szerint, a szállít6-ellátó szervezetek 
fejlesztését alapvetően öt tényező, illetve tényező-csoport 
határozza meg. Ezek a következők: 

- ~·ontossági sorrendben is első, meghatározó, az össz
fegyvernemi harc, mely a biztosított csapat részéról támasz
tott követelmény fo:nuájában fogalmazódik meg. Az adott csa
pat tevékenysége szempontjából az első rendü szükséglet, 
hogy az anyagi biztosítás szervezetei biztosítsák a maximá
lis harcászati hatótávolságot és ezzel egyidejüleg ne aka
dályozzák, sót növeljék a kötelék mozgékonyságát, manóvere
zó'képességét. Ezért az egyik legfontosabb kérdés a harcoló 
csapatok és hadtáp közötti optimális arányok megtalálása. 

- A második tényező az anyagi biztosítás hadszintéri 
rendszerének és strukturájának általános k~vetelménye. Min
denképpen biztosítani kell, hogy ez ellátó szervezetek pon
tosan illeszkedjenek a badmtiveleti hadtáphoz, illetve a 
biztosítás egész rendszeréhez. A rendszerbe való beillesz-
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kedés nem csupán mechanikus, hanem elvi jelent6ségü is. 

- A hermedik tényező a kötelék által megoldandó konk
rét feledet, ennek funkcionális, illetve mennyiségi olda
lai, Ennek elepvet6 mutatói: a szállítandó mozgó- és kiegé
szít6 készletek, a napi anyagforgalom, az anyagkezelés, a 

rakodás, az 6rzós, a védelem stb, konkrét számszerüsített 
feladatai, azaz a várható ellenséges behatások; az után
szállítási utak átlagos hossza, az elfoglalt körletek át

lagos területe, a vezetés hÍradó követelményei, a szüksé
ges szolgáltató kapacitás stb. 

- A negyedik tényez6t az adott szervezettel szemben 
támasztott rendszer jellegü követelmények képezik, Az ellá
tó alegységeknek csapatjellegüeknek, jól vezethet6knek, moz

gékonynak kell lenniük, és rajokból, szakaszokból, valamint 
századokból kell állniuk, A szervezet felépítésének tükröz
nie kell a f6funkciókbÓl ered6 követelményeket, de egyben 
biztosítani kell saját önfenntartását is, ezért a szervezet 
4apvet6 alegységeit a feladatnak legjobban megfelel6 rendez6 
elv alapján kell létrehozni, 

- Az ötödik tényez6 azoknak a követelményeknek a kielé
gítése, amelyek a szervezet harci körülmények között tolyta
tát müködésével kapcsolatosak, 

Önállóan, kiemelten vizsgáltam az ellátó szervezettel 
kapcsolatos szövetségesi követelményeket is. Ugy találtam, 
hogy ebb61 a szempontból nincs szükség szervezeti unitikáció 
ra, Általános igény azonban, hogy egy ilyen alegység - vala

mennyi szövetséges heder6ben -

- megtelel6 szintü mozgó készletet hordozzon magával; 

- minden anyagtaJtából rendelkezzen készletekkel; 

- legyen mozgékony és tudja követni a csapatot; 



- a vezetés szempontjából legyen beilleszthető bár
milyen irányítási rendszerbe. 

A felsorolt tényezőket elemezve olyan következtetés

re jutottnm, hogy a szárazföldi csapatoknál létrehozandó 

anyagi szervezetek lényegében szállító-ellútó kötelékek, 

amelyek elsősorban gépkocsi szállító alegységekből álla
nak. 

A szállító-ellátó szervezetnek alárendelt szállító 
alegységeket általános rendeltetósü gépkocsi szállító al

egységkónt, vegyes technikával célszcrü szervezni. Ezek 

minden fajta anyag szállítására alkalmasak, de a teherbí

rás, a tcrepjáróképesség, illetve a gépjármüvek különleges 

felépítménye alapján egyes szállító rajok, szakaszok, sót 
századok különösen alkalmasak lehetnek egy, vagy néhány 

konkrét anyagfajta szállítására. Amikor nincsenek szállí

tási feszültségek és málházási nehézségek, az alegységeket 

ezen anyagok szállítására használják fel, anélkül, hogy 

eleve lőszer, technika, vagy egyéb anyag szállító alegysóg
nek neveznénk őket és ezzel akaratlanul is megsértenénk a 

szállítások centralizált szervezésének elvét. 

A szállító-ellátó szervezetek müködósi elveinek.vizs

gálata során olyan célt ttiztem magam elé, hogy az anyagi 

biztosítás komplex, bonyolult jellegének legjobban megfe

lelő integrált, a korszerU harc által követelt dinamikus, 

rugalmas, mozgékony mtiködési formákat, amelyek alkalmazá

sát a valóban korszerü szervezeti felépítés lehetővé is 

tesz. Ezzel kapcsolatos következtetéseim a következők: 

- az anyagok kellő időben és helyen történő átadása 

rugalmas, a szükséglet által diktált összetételU, a harc 

által kivánt ütemben útbaindított szállítmányok, szállító
lépcsők Útján valósul meg, melyek az anyagi biztosítás új, 
rugalmas elemei; 

i 
' 



- e azállít6lépca6k készleteiket el6retolt anyagátadó 

pontokon adják át - do kivételesen más átadási tormák is 
Jelentkezhetnek; 

- a szállítandó készletek továbbítása általában átra
kás nélkiil, a málházott Jármüvek maximális továbbtuttatá
sával valósul mog - egyes anyagok és alkalmak kivételével, 
Ez egyben a letirült elöljáró részérGl történ6 centralizált 
!elhasználásával jár együtt; 

- a szá11ít6-ollátó kötelékek a málházási feladat, il
letve a szállítmányképzés során az anyagi, ezentúl a hadtáp
biztosítás integrált elemeivé válnak, összetételük komplex, 
tartalmazzák a szállító, anyagkezel6, rakodó, biztosító, 
egyes esetekben szolgáltató er6ket egyanínt, 

Nincs szándékomban ez alkalommal a téma egyes kérdései
r6l részletesen szólni és ezzel újólag igénybevenni az elv
társak idejét, Hiszen az értekezés, illetve a kiadott szer
z6i ismertetés, valamint az elhelyezett táblázatok ezeket 
ditterenciált mélységben tartalmazzák, 

Bevezet6m végén Jelentenem kell, hogy munkámban rend
kÍvill nagy segítséget nyújtott az 1972 nyarán megtartott 
munkahelyi vita, melynek során az ott résztvev6 elvtársak 
számos további problémára hívták tel a tigyelmat. Ezeket a 
végleges elkészítésénél kivétel nélkül figyelembe vettem és 
alkalmaztam, Így az értekezés Jelenlegi formája teljes 
egészében tükrözi e magasszintU tanácskozás állásfoglalását, 
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Opponensi vélemények 

Dr.Csabai Károly ezredes 
a hadtudományok kandidátusa 

Deák alez. elvtárs kidolgozott kandidátusi értekezése 
szervesen kapcsolódik az MN és ezen belül az MN hadtáp táv
lati kutatási tervében szerepl6 A/8-J téma kimunkáláshoz, 
Hasznos hozzájárulást jelent a tudomány továbbfejlesztésé
hez azzal, hogy a csapatok hadtápbiztosításának, azon be
lül az anyagi biztosítás korszerUsítésére irányuló tevé
kenységhez nyújt hathatós segítséget. Az általa kidolgozott 
szervezeti, mUködési elvek jó alapot szolgáltatnak a témá
hoz kapcsolódó állami okmányok kidolgozásához is, 

Deák alez, elvtárs az egyes fejezetek végén ás az ér
tekezés utolsó részében foglalja össze a téma vizsgálatából 
levont következtetéseit, melyek során 

- helyesen állapítja meg, hogy az anyagi biztosítás 
rendszerének megváltoztatására jelen pillanatban nincs 
szükség, ebb6'1 kiindulva a jelentkez6 problémákat korszerU, 
mozgékony szervezetek létrehozásával, kifejlesztésével és 
dinamikus, rugalmas mUködési formák kutatásával próbálja 
megoldani; 

- az általa javasolt egységes szállító-ellátó szerve
zetek elvi vonatkozásban semmit sem tagadnak az általában 
érvényben lév6 elvekb61; 

- alapjában véve helyesen határozza meg a valamennyi 
szövetséges tagország szárazföldi csapatai ellátó szerve
zeteiben nélkülözhetetlen /készlet, ellátó szervezet, moz
gékonyság, vezethet6ség/ feltételeket, kritériumokat. 
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Deák alez. elvtárs széleskörü kutató, elemző munka so
rán helyes következtetésekre jutott, illetve megalapozott 
ajánlásokat tett az alábbi kérdésekben: 

Az anyagellátó szervezetek vizsgálata során a szerz6 
helyesen tárta !el azok ellentmondásait, Így többek között: 

- az anyagi biztosítás összefüggő két oldalának,az 
anyagkezelő .és szállító szervek szervezeti elkülönülését; 

- egyes feladatok, mint pl. zsá.Jonánygyüjtés, kat.ker, 
kiszolgálás, müszaki, vegyi biztosítás - végrehajtásában 
hiányoznak a funkcionális elemek; 

- az anyagi biztosítás területén meglévő ágazati elkü
lönülés átfedéseket eredményez. 

A fenti ellentmondások megoldását helyesen a centrali
záció elve alapján •az összes szállító eszközt és teljes 
tároló szervezetet• magában foglaló szállító-ellátó kötelé
kek létrehozásában látja. 

A szállító-ellátó kötelékek szervezetét meghatározó 
tényezők /harcászati,· hadtápbiztosítási, funkcionális, szer
vezés elméleti, müködési/ kialakÍtása helyes és úgy tünik 
valóban meghatározó szerepet töltenek be az anyagellátó szer• 
vezetek kialakításában. A !elsorolt tényezők közül különösen 
figyelemre méltó a szállító-ellátó kötelékek !elé támasztott 
harcászati és hadtápbiztosítási, funkcionális követelmények 
részletes kimunkálása. 

Ezek közül is különös figyelmet érdemelnek: 

- az anyagellátó szervezetek optimális vázlatainak kia
lakítására vonatkozó fejtegetések, melyeket helyesen a szál
lító és feldolgozó eszközök további korszerUsítésében lát; 
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- az egyes ellátási tagozatok mozgékonyságának és szer
vezeti integráci6jának grafikus ábrázolása; 

az anyagellát6 szervezetek Újfajta csoportosítása, 
melyek szerint célszerli azokat szállítási, anyagkezelési, 
szolgáltatási, biztosítási feladatcsoportok szerint felosz
tani. E fejtegetések figyelembevételével kidolgozott táblá
zat j61 szemlélteti az anyagellát6 szervezetek feladatait 
és az azok végrehajtásához szükséges szervezeteket. 

A szorzó által a szállít6-ellát6 kötelékek konkrét 
szervezeti felépítésével kapcsolatban, az értekezés III. 
fejezetében kidolgozott négy változat mindegyike elfogadha
t6, s a szerző által alapváltozatnak tartott A/1. változat 
kétségtelenül a legoptimálisabbnak tünik, 

A szerz6 alapjában véve helyes javaslatot dolgozott.ki 
a szállít6-ellát6 kötelékek működésére és vezetésére az ér
tekezés IV., illetve V. fejezetében, melyek közül különösen 
figyelemreméltóak: 

- az átrakás nélküli anyagátadásra; 

- a szállít6-ellát6 alegységek terepen történő osopor-
tosítására; 

- az anyagi biztosításban résztvevő szervek felada118i
nak elhatárolására vonatkozó fejtegetések. 

Deák alez. elvtárs fenti - véleményem szerint - helyes 
következtetései mellett az alábbi tételek, következtetések, 
javaslatok helyessége vitatható: 

A szerző által javasolt anyagi biztosítási fogalom 
meghatározás helyessége mellett vitetbat6 az, hogy az anyagi 
biztosításnak csak a szerző által javasolt két fő /szállítási 
és ellátási/ oldala van. Ugy tünik emellett még legalább 
ilyen fontos tényezője az anyagi biztosít.ásnak az adott kö-
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telék meghatúrozott feladatra, időszakra vonatkoz6 anyagi 
szilkségleteinek felmérése, melyet a szerző által megfogal
mazott ellátási tevékenység sem tartalmaz, A másik problé
mát az "ellátás" fogalma okozhatja, mert az "ellátás" alatt 

általában és az 1972-ben kiadott katonai értelmező szótár 
- a szerző által alkalmazott megfogalmazásnál - átfogóbb 
tevékenységeket, rendszabályokat ért. Véleményem szerint az 
anyagi biztosítás teljes /a várható szükséglet felmérésétől 
az anyagi eszközök felhasználókhoz való eljuttatásáig/ fo
lyamatának vizsgálata alapján határozható meg a szállítás 
helye, szerepe, s alakítható ki a megfelelőbb fogalom.Mind
ezek alapján Úgy tünik, a szer2Í> által javasolt •szállító
ellátó kötelék" fogalom további indokolást igényelne. Ezt 
bizonyítja a szerző által is több esetben alkalmazott 
•ellátó" egység, alegység fogalom, Igy pl. a szállító-ellá
tó kötelék szervezetének "B" változatánál a szállítás és 
tárolás egységesítésével létrehozott szervezetet "ellátó 
alogység•-nek nevezi. Ugyanígy a szorzó később "ellátó egy

ség• parancsnokot Ír, 

Hasonló terminológiai probléma észlelhető a szerző ál
tal alkalmazott •szolgáltatás" fogalmával is, A szerz6 ez
alatt olyan juttatásokat ért, amelyek a konkrét anyagellá
tási feladatok körén kívül valósulnak meg, a harcot köz
vetlenül nem befolyásolják, Ugyanakkor a szolgáltatások 
közé sorolja például az étkeztetést, üzemanyag feltöltést 
stb., majd érezve a helyzet fonákságát, •a kérdés egysze
rübb megközelítése érdekében" azokat az ellátás körébe tar
tozónak tekinti, A fentiek alapján Úgy tünik, a szolgálta
tás fogalmának egyértolmü meghatározása nem tekinthető meg

oldottnak. 

A szorzó a csapatok manőverező tevékenységének növeke
désével azt bizonygatja, hogy a "felhasználók nagyobb tá
volságokra kerültek az ellátóktcSl, megnő közöttük a tér, 
melynek leküzdéséhez több idő kell," Ennél a megállapítás-
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nál azonban cólszerU figyelembe venni a szállítóeszközök 
sebességének növekedését is, A Jelenlegi soktagozatos, át
rakásos rendszerben elsősorban nem a távolság növekedése, 
hanem a szállító eszközök alacsonyfokú kihasználása - me
lyek miatt idejük túlnyomó részét várakozással kénytelenek 
eltölteni - nehezíti az ellátási igények kielégítését. 

A szerző helyesen bírálja az anyagi biztosítás terén 
meglévő erőteljes ágazati elkülönülést, mely véleménye 
szerint "állandó átfedést, relatív kapacitásbiányt ered
ményez, nem biztosítható a tartalékképzés.• Ezt a részt 
célszerühb lett volna jelentőségének megfelelő mélységben 
és terjedelemben a gyakorlati tapasztalatok elemzése, ösz
szevctése alapján vizsgálni, mivel ez a kérdés igen szoro
san összefügg a szerző értekezésének tó mondanivalójával, 
a széttagoltság megszüntetésével kapcsolatos törekvésekkel. 
Ennek hiányában nem tünik kellően indokoltnak az egyébként 
helyes, a szerző által a centralizáció szükségességéről 
levont következtetés sem. 

A szerző "a rakományképzés biztosítása a rakodások 
számának csökkentése ••• érdekében szervezetileg hasonló ••• 
azonos ••• kötelék létrehozását" Javasolja a csapathadtápban 
és a hadmüveleti hadtáp alsó tagozatán. A Javaslatból azon

ban nem tünik ki, hogy konkrétan milyen kötelékekról van 
szó és ebből kiindulva tagozatonként mely alegységeket cél
szerü közel azonos teherbírású technikával felszerelni. 

A szerző a zászlóalj tagozatban szerinte kihasználha
tatlan 2 t-s gépJármtivek helyett 0,5-1 tonnás tgk-t java
sol. A javaslat helyessége azonban a zászlóalj tagozatban 
szállítandó anyagok egyb_evetése nélkül nem bírálható el. 

A szerző a II. fejezet J. pontjában részletesen vizs
gálja a szállító-ellátó kötelékekhez javasolt szervezeti 
elemek szükségességét. Kár, hogy a szerz~ a kifejtettek 

• 
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ellenére sem Júsérelte meg az általa tett Javaslatok össze-
; gezésével egy ilyen szállító-ellátó zászlóalj állományának 

/létszámának, anyagi, technikai eszközeinek/ kialaJútását, 
Mert vJleményem szerint csak ennek alapján lehetne meghatá
rozni az általa is célszerűnek tartott arány helyességét és 
az általa is célként kitüzött "elvi következtetések" levo

nását, 

• 

• 

• 

A szerző az értekezés III, fejezetében foglalkozik a 

szállító-ellátó kötelékek szervezeti felépítésével, Tulaj
donképpen ez a szerz6 által megfogalmazott eélkitUzések kö
zött is egyik legalapvetőbb kérdés, Ugy tUnik azonban, hogy 
ezen fontos, alapvető kérdéssel a szerzlí a megkívántnál 
kisebb, az értekezésnek még 10 százalékát sem elérő terje
delemben foglalkozik, Talán ez is oka annak, hogy nem ke
rUlhettek kifejtésre az egyes változatok, sót az általa 
legjobbnak tartott A/1, általános modell változatok sem • 
lgy a hadosztály szállító-ellátó zászlóalj általa javasolt 
"A" váltom ta alapján nam látható be: 

- a zászlóalj összlétszámának a jelenlegihez és a 
szerzi! által optimálisnak tartott változathoz viszonyított 

alakulásai 

- hogyan valósul meg a szállító és ellátó szervek 
egyUttmüködése; 

- miért célszerU a javasolt hadosztály szállító-ellátó 
zászlóalj állományában az üzemanyag, élelem ellátásra 
•szállító-ellátó• alegységet szervezni, míg a többi anyag
fajta szállítását külön szállító századok, kezelését külön 
•anyagkezelő /tároló/ század" végzik! 

- nem tünik ki a szerz6 állítása ellenére sem, hogy 
milyen szervezetek kerültek ki a csapathadtápból, milyen 
részlegek, szervek szüntek meg, 

6 
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A hadtáp els6 lépcs6jével szemben támasztott azon kö
vetelmény, hogy pótolja az els6 lépcs6 és tartalékok elfo
gyott készleteit, nehezen látható be az ahhoz szükséges er6 
és eszközmennyiség nagybani felvázolása nélklil. 

A szerz6 az értekezés utolsó, v. fejezetében a szál
lító-ellátó kötelékek vezetését vizsgálja. Az,gyóbként he
lyes fejtegetések értékét nagyban növelte volna, ha a had
tápvezetés általános rendjének ismertetése mellett - mely

b61 egyébként mind fontos tényez6t a várható anyagi szükség

letek felmérését, megállapítását elhagyta-, vagy esetleg 
annak terhére részletesebben foglalkozott volna a szállító
ellátó kötelékek konkrét vezetési feladataival és vázolta 
volna a tervezés-szervezés-végrehajtás-ellen6rzés általa 
helyesnek tartott rendjét, a parancsnok hadtáphelyettes 
/hadtáp törzs/ és a szolgálati ág f6nökök tevékenységét a 
szállító-ellátó kötelék parancsnok és az alegységparanosno
kok felé. Például mennyi id6t igényel a szerz6 által java
solt módon a szolgálati ág f6nökök igényeinek lejuttatása 
az egyes "kezel6" alegységekhez. 

A szerz6 a téma vizsgálata során alapjában véve logi
kus sorrendet alkalmazott, a témát logikai sorrendben vizs
gálta, a jelenlegi szervezet kritikájától az új szerveze
tekkel szemben támasztott követelmények felsorolásán át az 
Új szervezetek kialakÍtásáig, 

Külön figyelmet érdemel a szerz6nek az anyagi bizto
sítás összetev6inek, azok egymáshoz való kapcsolódásának 
matematikai módszerekkel való kifejezésére való törekvése, 
lgy például a csapatok kell6 id6ben való anyagellátásával 
kapcsolatos faktorok szimbolizálása, melyek eredményeként 
eljutott az ellátandó és ellátó szervezet arányos fejlesz
tésének szükségességéhez, vagy a szállítóeszköz, rakodóer6, 
eszköz és id6 szükséglet meghatározása, melynek során he

lyes következtetésre jutott a szállító-eUátó kötelék funk-



• 
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cionális feladatainak meghatúrozása csoportosítása terén, 

A szorzó az értekezéshez csatolt kimutatás szerint 
igen széles forrásmunka bázisra támaszkodott. Az értekezés 

színvonalát növelte volna, ha ezeket jobban boópítette vol
na az értekezésbe, Igy nem fordulhatott volna elő, hogy hi
vatkozásaiból sok esetben hiányzik a megfelelő forrásmunka 
megjelölése, Ennek következtében például: 

- a szállít6tér elégtelenségére való utalás; 

- a hadtápbiztosítással foglalkozó szolgálati ágak 
egységes irányítása alá helyozósének eldöntetlonsége; 

- a Nagy Honvédő IIáború és a Lengyel Néphadsereg ta
pasztalataira való hivatkozás; 

- a csapathadtáp arányára vonatkozó konkrét és az 

egészségügyi szolgálat terén nem rég meglévő széttagoltság
ra való hivatkozás; 

- a hadtápvezetós három alapvető területének meghatá
rozása konkrétabb megjelölést igényelne; 

- általa helytelennek tartott nézetet utasít vissza,a 
vezetési lépcsők számának csökkentésére vonatkozó nézeteket 
bírál, azokra való hivatkozás nélkül. 

Véleményem szerint nem teljesen indokoltnak tiln1', a 
szerző néhány terminológiai javaslata is. Például amikor a 
jelenlegi "ellátó" helyett •szállító-ellátó• kötelék, ami
kor a "hadtáp csoportosítás" helyott"hadtáp lópcsózóse• fo

galmat javasol, Nem tünik eléggé meggyőzőnek fejtegetése 
ellenére som a "szállító lépcső", az "ellátó pontok", a 
"felvételező hely" fogalmak bevezetésére vonatkozó javasla
ta sem. Vitatható a zászlóalj ellátó sza,knsz állományába 
tartozó •vegyesanyag ••• • raj, a s7állít6-ollátó •egység• he

lyessége is, mivel ez utóbbi alatt általában ezred szintti 
szervezet értendő, 



Az értekezés felépítése alapj,íban véve arányosnak 
mondható. Azonban a II. fejezetet - a szállító-ellát6 kö
telékek szervezeti fejlesztését meghatározó tényezőket -
úgy tünik a szerző a megkivántnúl nagyobb terjedelemben, 
a vczetéa problomntikújút, mint mór fentebb arról szó 
volt, elég szükroszabottan /10 oldalon/ vizsgálta, Az ér

tolcezés stílusa - egyes részektől eltekintve - szabatos, 
világos, könnyen érthető, A téma teljes vizsgálatánál a
zonban véleményem szerint célszerű lett volna még több 
számvetést /pl. várható anyagszükségletek tagozatonként, 
azok szállítótér szükséglete/ kidolgozni és mellékletként 

csatolni. 

Az értekezés színvonalút, értékét csökkentették az 
abban előforduló pontatlanságok, Például javasolja, hogy 
vegyék figyelembe új állománytáblák kialakításánál az ál
tala elemzett öt alapvető tényezőt, de az értekezés elején 

csak négyet sorol fel, lladbiztosítási anyagszállító alegy
ség kialakítását javasolja a "hadbiztos!" anyag egyértelmU 
megjelölése, iÍletvo a "hadbiztos!" fogalom helyességének 

indoklása nélkül, 

Nem növelte az értekezés értékét az, hogy a szerző 
az általa kitUzött céltól eltérően több esetben megkísérli 

a hadtápbiztosítás egészének, ezen belül a technikai biz
tosítás, sót a csapathadtáptól magasabbszintU kötelékek, 
pl. hadsereg mozgó bázis, a katona kereskedelmi kiszolgá
lás, a tömeges temetkezés megszervezése problémáit is vizs
gálni, mely problémák megoldására - az értekezés témájából 
adódóan - kellő elemzés hiányában csak már a szakirodalom
ban ismert általánosságokon alapuló javaslatokat tehetett, 

melyek következtében a szerzőnek a tulajdonképpeni téma 
kimunkálására kevesebb lehetősége maradt. 
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A szcrz6 által végzett tudományos kutat6, elemz6, al
kot6 munkn erodményokónt az 6rtekezésben véleményem szerint 
új eredményként lehet elfogadni: 

- a szervezetek kinlakítását bofolyásol6 öt tényoz6 
gyakorlati nlkalmazásóval; 

- a kiszolgálandó és kiszolgál6 szervezet arányos fej

lesztésóvel1 

- az anyagellát6 szervezetek feladatninak és azok meg

oldásához szükséges szervezetek kialakításával; 

- a raktárszorvezet helyett a csapat elvonulása után 
tárol6-kezel6 alegységek, részlegek szervezésével1 

- az Újabb szervezetek több ütemben val6 kialakÍtásá
val kapcsolatban tett ajánlásait. 

Deák Péter alez. az általa kitüzött és a Hadtudományi 
Szakbizottság által jóváhagyott kutatási célt - a csapat
hadtáp anyagellát6 kötelékek szervezeti, müködési, vezetési 
elveinek korszerüsítését - alapjában véve a fenti észrevé
telek figyelembevételével is teljesítette, tudományos ku

tat6 munkára val6 alkalmasságát bizonyította. 

Mindezek alapján Deák Péter alez. knndidátusi érteke
zésének vitára val6 bocsátását javaslom. 
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Kapus Gyula alezredes 

Deák Péter alez. által kidolgozott kandidátusi érte
kezés - a hadtudományi kutatások igényeive,l összhangban -
olyan területét érinti a hadmtivészetnek, amely aktuális 
kérdése a csapathadtáp korszerllsítésének. 

A szerző széleskörti elméleti és gyakorlati felkészült
sége, tudományos munkában szerzett tapasztalatai birtokában 

helyesen ismerte fel - a hadtápbiztosítás hatékonysága nö
velését szolgáló szervezeti JcorszerUsítós tudományos igényli 
kutatásának szükségességét. A témával kapcsolatos hazai és 
killföldi katonai szakirodalom tanulmányozásával és kritikai 
feldolgozásával, valamint a rendszerelméleti munkák megál
lapításai magabiztos alkalmazásával jól oldotta meg a vá
lasztott téma mélyreható vizsgálatát. A kidolgozott érteke
zés hasznosan segítheti a hadtáp szervezetek egynéges rend
szerti fejlesztését, s emellett hasznos alapul szolgálhat e 
téren a további tudományos kutatásokhoz. 

Az értekezés elé állított oSlkitUzéseket jól szolgálja 
az anyag felépítése és tényanyagra támaszkodó tartalma. A 

jelenlegi szervezetek kritikája, a szervezeti fejlesztést 
befolyásoló alapvet5 tényez5k és a megoldást igényl5 fe
szUltségek szigorú számbavétele biztos alapot nyújtanak egy 
elfogadható modellrendszer kialakitásához. 

A szervezetrendszerre történ5 javnslattevés igényeinek 
következetes érvényesítése számottev5en nö'ml.te a munka ér
tékét, mert Így lehet5ség nyílt az egyes apró részkérdések 
taglalása helyett surukturális elgondolások kifejtésére. A 
szervezeti elképzelések kialakításához a szerz5 megfelel5en 
használta a matematikai bizonyításokat. 
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Megítélésem szerint elfogadhatóan helyezte el6tllrbe 
- az anyagi biztosítás rendszere vizsgálatának rovására is -
a szervezettel kapcsolatos elvárások megoldás.ánalt kutatását. 
Helyesen ismerte fel, hogy az anyagi biztosítás Jelenlegi 
struktúrájába 1lleszthet6 rugalmas szervezet képes az anya
gi biztosítás módszerbeli változatossága támasztotta igé
nyek kielégítésére. 

Az értekezés különösen figyelemre méltó gondolatai a 
II. és V. fejezetben kerültek kifejtésre. A javaslatok el
s6sorban a szervezeti fejlesztés tudományos alapokon törté-
n6 vizsgálatához adnak módszereket, de egyben útmutetóul szol~ 
gálnak a szervezetek továbbfejlesztési irányai meghatározásá
hoz is, A konkrétan javasolt oélkitÚzések egy része - azok 
helyességét bizonyítva - megvalósítás alatt áll, illetve egy 
részének létjogosultsága napjainkban már igazolást nyert. 

A téma kifejtése során1 

A szerz6 - kisebb pontatlanságok ellenére is - helyesen 
modellezte a hadtáp szervezetek fejleaztéeét szUkeégszerüvé 
tev6 tényez6ket és azok kapcsolatát. Helyesen tárta fel - a 
harc anyagi biztosításával szemben támasztott követelmények 
alapján - ezen végrehajtó szervezetek megóvását szolgáló új 
er6k és eszközök rendszerbeállításának szllkségességét és mi
n6ségi követelményeit, 

A jelenlegi szervezetek kritikája során lényegremutató
an tárta fel a hadtápalegységek és törzsek hatékonyabb 
funkcionálását el6segít6 vezetési lehet6ségek ellentmondá
sait, a feszültségek megoldásánek szllkségs!erü irányait. 

Igen figyelemre méltó az •ellátandók" és•ellátók" 
arányai alakulására ható tényez6k tárgyalása az értekezés 
Ii. fejezetében. A harcolók és biztosító alegységek, illetve 
az eszközök és állomány optimális arányának - a mozgékonyság 
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és a hatótávolság függvényében való - matematikai módszerek
kel történő vizsgálata ebben a megközelítésben Jól tükrözi a 
fejlesztés kölcsönhatásait /még akkor is, ha a számításhoz 
alapul választott 10 % minimum és 25 % maximum értékek szer
ző által történt meghatározása csak egy célszerü változatnak 
tekinthető/, 

Az arányok kialakulásának periódikus Jell~ét és egye
netlenségét helyesen tárta fel, amikor arra a következtetés
re jutott, hogy a kiszolgáló csapatok arányának növekvő ten
denciáját ideiglenesen Jél lehet lassítani ÚJ kiszolgáló 
technika és ellátási teohnolégiák rendszerbeállításával, va
lamint az ellátási tevékenység hatékonysága intenzív módsze
rekkel való növelésével, 

A hadtápszervezetek egységes, integrált struktúráJú fej
lesztése szempontjából értékesek a szerz6nek a szállító al
egységek szervezeti keretei meghagyására és a szállító csapa
tok - tagozatonkénti - azonos szállító alegységekre történő 
tagolásának elvére vonatkozó utalásai, llasonlóan jól bizo
nyÍtottak a hadtáp müködőképességéhaz, őrzés-védelméhez szük
séges erőkre vonatkozó igények, Ezek nélkül korszerü csapat
hadtáp szervezétek nem képzelhetők el, 

Véleményem szerint teljesen egyet kell érteni a hadtáp 
mozgékonyságát biztosító tényezőkre vonatkozó megállapítá
sokkal, A régi "intézet• ízü hadtáp szervezeti formákat min
denképpen a komplex rendeltetésü alegység és egység szerve
zeteknek kell felváltania, Igy biztosítható az egyszemélyi 
vezetés, a feszesebb vezetettség, az átfedéses funkciók ugyan
azon személyek által történő elvégzése, a megóvás megbízha
tóbb végrehajtása, A harcoló alegységek és azok hadtápbizto~ 
sítását végző hadtápalegységek technikája terepjáróképessége 
és páncélvédettsége közötti ellentmondás feloldására, figye
lemre méltóak a páncélozott szállítótechnika alsóbb tagozat
ban történő rendszeresítését szükségessé ~evő fejtegetések, 
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A hadosztály, ozred és zászlóalj hadtáp szervezetekre 
kifejtett javaslatokban jól tükröződik a szállító alegysé
gek ós az olláuíst végző állomány elsődleges fontossága, 
valamint kifejezésre jut szoros ogyüttmtiködósük szervezeti 
feltételei megteremtésének szükségessége, Ebben a vonatko
zásban a szorzó elképzelései egyboesnek a MN-ben kifejlesz
tés alatt álló hadtáp szervezeti elvekkel, 

A IV. fejezetben - az Új szervezetö szállító-ellátó 
csapatok anyagi biztosítás végrehajtása érdekében végzett -
tovékenységfolynmatát vizsgálva igen figyelemre méltó a 
szerzői elképzelés: miszerint•az anyagi biztosítást a 
komplettírozott anyagkészletekkel megrakott irányszállítmá
nyok üres gépjármüvek ellenében történ6 gyors átadására és 
lehetőleg minél több tagozaton való átfuttatására eólszeru 

alapozni." 

A megrakott és üresen hátrnmozgó jármüvek körforgása 
természetesen elsősorban a harohoz folyomatosan szükséges 
anyagfajtákra érthető. Dár a szerző csak vázlatosan érinti 
az ellátási tagozatok új tartalmú értelmezését, kiszürhe
tő, hogy a szállító gépkocsik "körforgásáért• továbbra is a 
tagozat PK llTPH-ok lennónok a felelősek, Sajnálatos, hogy 
csak nagy vonalakban fejti ki azon gondolatát, hogy: •az 
anyagkiszállítás során az alsóbb tagozatban leürült s~állít
mány gépjármüvoi a lotirülés körzetében várják meg az újabb 
szállítmányok továbbjuttatását•, 

Az V. fejezetben az értekezés előzőekben tárgyaltak 
valamennyi konzekvenciója levonásra került, Így a legérté
kesebb gondolatok itt kerültek összegzésre, Ebben a feje
zetben nyertek megfogalmazást az Új integrált ellátó szer
vezetek valamennyi tagozatára vonatkozó értényességgel a 
hedtápvezetést korszerüsítő javaslatok és elképzelések. 
/Sajnálatos, hogy a tagozatok nagyságrendjéből következő sa
játosságok csak részben kerültek figyelembevételre./ Nagy 
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jelentőségU előrelépést jelenthet a hadtápbiztosítás kor
szerUsítésébon, ha létrehozásra kertilnek az operatív bad
tápvezetés és a végrehajtó funkciók egyszemélyi vezetésé
nek szoros összhangban lévő, de mégis elhatárolt szerveze
ti, személyi stb. feltételei. 

A döntéseket kialakító és a végrehajtást biztosító 
vezetési szervezetek szerző által kimunkált elkülönítése 
kedvező feltételeket teremt a vezetés-tudományi elvek ha
tékony érvényesítéséhez. Ha a PK IrrPH ós törzse részéről a 
•végrehajtás fő irányai és sávja" kertil meghatározásra, az 
ellátó alegységparancsnok a kijelölt •tevékenységi sávon• 
belül maga szabályozhatja a végrehajtás valamennyi rész
kérdését, a •sáv• - végrehajtók felkészültségétől függő -
szélesebbre, vagy szUkebbre állítását, Nyilvánvalóan lát
szik, hogy Így a korszerü hadmüveletekre /harcra/ jellemző 
gyors, éles változások által követelt rugalmas vezetés - a 
biztosított felel6sség és jog arányában - nagy időnyereség
gel valósítható meg a funkciók egysíkÚbb strukturája alap
ján. Az irányítás ilyenképpen történ.S megosztása azonban 
nem jogosít fel arra, hogy az adott tagozat PK RTPil-e ne 
feleljen teljes mértékben és egyetemlegesen az alárendel
tek hadtápbiztosításának megszervezéséért és vezetéséért, 

Az értekezés kétségtelen értéke mellett a szerz6: a 
téma által megköveteltnél kisebb arányban tárta fel az anya
gi biztosítás rendszerfejlesztési célkitüzéseivel szoros 
kölcsönhatásban lév6 szervezetek mennyiségi és minőségi kö
vetelményeit, Általában ez utóbbi az értekezésben zömében 
háttérbe szorult, Így az egyes tagozatok igényelte szerve
zeti nagyságrendek és minőségek igen vázlatosan kerültek 
csak a szerz6 részéről kifejtésre, 

Nem sikerült a fogalomalkotás követelményeinek megfe
lelően definiálnia ez anyagi biztosítást, mivel éppen ma
gát a lényeget kertilte meg, mikor •tevékenység komplexum• 
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kifejezéssé egyszortisítetto azt lo. Emellett az anyagi biz

tosítást végrehajt6 szervezeteket mint alkot6 elemet sem 
sikerült a fogalomban elhelyeznie. 

Nom tartbot6 célszorünok a személyi állomány és tech
nika harcban történő közvetlen ellátási, kiszolgálási fel
adatai egy részét az anyagi biztosítás komplexumáb61 ki
szakÍtva szolgáltatások körébe tartozónak feltUntotni, mi
vel a hadtáp szervezetek ugyanazon állományukkal felváltva, 
vagy azonos időben ellátó, szállít6, kiszolgáló és javító 
/oseromilvelet/ tevékenységet is folytatnak. Ezen elvek 
tisztázása lényegesen befolyásolhatja a szervezeti rendsze
rek egységes kialakítását. 

Például félrevezetőnek tUnő az ólelemollátás és szállí
tás feladatkomplexumból a felfőzés mUvoletót •szolgáltatás
ként• kiszakítani stb. Későbbiekben maga a szerző is hangsú
lyozza ezen feladatok •elválaszthatatlanságát•. 

Ellentmondásosan alakult a téma kifejtése során a had
táp szervezetek módosításának, illetve teljesen Újjal való 
felváltásának tárgyalása. Feltehetően ebből adódóan is, az 
érte~ozós a szervezeti alapelvekre vonatkozóan a teljesség
re, míg a tényleges szervezeti javaslatok tekintetében már 
jóval nagyobb vonalú kifejtésre törekedett. 

Toljes idézet: "Az ellátás fogalmán azokat a tevékeny
ségeket értjük, amelyeknek célja a csapatok ellátása az élet
hez és a harchoz szükséges anyagokkal, eszközökkel és fel
szereléssel. Ide tartozik tehát a szükségletek tervezése, a 

készletek felhalmozása, tárolása, osztályozása, csomagolása, 
rakodása, szállítása, kirakása, szétosztása és elszámolása.• 

A szerző a badtáptörzsek és alárendelt összevont ellátó 
szervezeteik funkcionális elkülönülését /végrehajtás előké
szítése ós vezetése, illetve a végrehajtás biztosítása/ túl 
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általánosan tárgyalja és nem utal e tekintetben az alsóbb 
/zászlóalj, ezred/ hadtáptagozatok sajátos,uigaira. Semmi
képpen sem lehet ezekben a tagozatokban az "elhatározó" és 
"végrehajtó" vezetést elktilönítoni a hadosztály és ett61 
magasabb tagozatokhoz hasonló mértékben, 

A harcolók és a hadtápcsapatok állományarányainak ten
denciáit vizsgálva a szerz6 elhanyagolhatónak tekintette a 
hadtápbiztosításban résztvev6k profil szerinti differenciá
lásának sztikségességét, A tapasztalati adatok és a szakiro
dalom alapján ismeretes, hogy a harci-technikai rendszerek 
közvetlen kiszolgálását Ó$ javítását vógz6 er6k lényegesen 
nagyobb ütemben n6nok a szorosan anyagi biztosítást végz6 
szervezeteknél. 

Az anyagi_ biztosítás jelenlogi alapelvei és 'rendszeré
nek t6bb ismórvei-elemzésónél egy sor vitatható megállapí
tást tesz, amelyek alapján a levont k!ivotkezte.tének som áll
ják meg mindenben helyüket, Például alnpvot6 tago7.at a bad
müveleti hadtáp; a IIDS .hadtáp mozgékonysága 70 %-os, IJDS 
hadtáp 0,5 napi mozgókészlettel rendelkezik. 

Zavaró megállapítás, idézem: "a mozgó bázison •.•. a 
mozgó jelleg egyik célja a megóvás, hogy biztosítva legyen 
a mozgó anyagi alap gyors kivonásának lohet6sége, az anyagi 
eszközlik rendkÍvtil rövid id6 alatti kiszállítása ••• ezért 
a mozgó bázisrendszer mechanikus bevitele a csapathadtápba 
••• nem Járható út, a készletek man6verjellege miatt is el
s6sorban a szállítócsapatokra jellemz6 szállító-ellátó egy
ségek, alegységek létrehozásának Útját kell keresnünk?" 

A csapat.hadtáp raktárak irányok szerinti megosztásának 
lehetetlenségére vonatkozó megállapítás nem telel meg tel
jesen az objektív helyzetnek. Az indokolás, miszerint csak 
a kikülönített szállítmányokban jelentkezik az oszthatóság 
többértelmü, mert könnyen elkópzelhet6, bogy a szállítmány-
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csoportba a raktárból szükséges felszerelés és állomány is 
beosztható, bár erre a csapathadtáp viszonylatban különö
sebben nincs szükség, mert az adott hadosztály, ezred rak
tártól elindított szállítmány már raktárjellegU tevékenységet 
általában nem folytat /bizonyos elemeit a feladatnak esetleg 
az AÁP-okon értelmezhetjük/. 

Nem fogadható el az a megállapítás, miszerint a zászló
alj hadtápban szükséges gépJármüvek mennyiségét a vontatmá
nyok száma határozza meg. Ez a megállapítás nem rendszerbeli 
vizsgálatra, hanem a jelenlegi gyakorlat /lehetőség/ elvi 
szintre emelésére alapozódik. 

A csapathadtáp tagozatokban szükséges rakodási felada
tok gépkocsivezetőkkel ós autódarukkal történő megoldásával 
- mint elvvel - nem lehet egyetérteni. Az értekezés erre vo
natkozó alapadatai a gyakorlati követelményeket figyelembe 
vevő, pontosításra szorulnak. 

A II. fejezetben a szállító-ellátó szervezetek fejlesz
tésére vonatkozó elképzelésekből levont következtetéseknél 
nem lehet egyetérteni a kenyérsütést végző TS-ék csapathad
tápból történő leszervezésével. 

~ppen a korszerli harc jellegéből adódóan egyoldalú a 
probléma csak a mozgékonyság szempontjából való vizsgálata. 
A várhatóan létrejövő nagy kiterjedésU magas sugárviszonyú 
zónák, az irányokban folyó harc, az összefüggő arcvonal hiá
nya stb. nem teszik cólszerüvé a kenyértermelés szerző által 
ajánlott nagy fokú centralizálását. Hasonló meggondolásokból 
ós a napi ellátási igényből kiindulva a Kat. Ker. Boltot sem 
cólszorü kivonni a hadosztály hadtáp szervezeiéből. Más kér
dés, hogy az anyagi biztosítást végző szállító-ellátó alegy
ségek szervezetét meg kell •szabadítani" a fő!eladatukhoz 
nem szükséges •egyéb feladatot• végző szervektől. 
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Az értekezésben jogos igénnyel került vizsgálatra a 
hadt&p tagozatok állománya barcrendhez történő csoportosí
tása és manóvereztctése, lépcsózése. Annak ellenére, hogy 
a szerző helyes következtetést vont le, amikor a szállító
ellátó alegységek müködésóbcn tagadja az "ÁTTELEPtlLÉS-MU
KÖDÉS-ÁTTELEPULÉS" sém~t, nem helyes a hadtápalcgységek, 
harcolók folyamatos ellátásához szükséges csoportosítása, 
manővere elveit csak az előrevonás időszükséglete, s a lema
radás maximális távolsága tényezőihez kötni. A legfőbb hiá
nyosság az ide vonatkozó fejtegetésben, hogy a szervezet 
célját képező folyamatos harcanyagellátás követelményei nem 
kerültek vizsgálatra. 

Egy példán keresztül bemutatva, ahol: 

Készlet a harc kezdetén ik 

Fogyasztási norma a közelebbi feladat 
teljesítéséig fn 

Nem csölckenthet6 kószlet ncsk 

Beavatkozás szükséges az elöljáró részér61 m Be 

Képletben kife.jezve: 

Be= ik - fn ncsk 

A példa jól szemlélteti, hogy a !elsorolt objektív té
nyez6k bármelyikének nagyságrendje alapvet6 befolyással bír 
a hadtáp harcrendben történ6 felépítésére, lemaradást távol
ságra, valamint az utánszállítás dinamizmusára. Másszóval a 
harcban folyamatosan szükséges lcSszer stb. ellátással szem
ben id6ben, térben jelentkezó szükségletek és ezek kielégí
tésének lehetőségei határolják be a hadtáp harcban történ6 
csoportosítását. 
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A raktárak tcleptilóso révén idejét múlt terminológiai 
sz6használota helyett javasolt körlet elnevezés helyes, a 
felsorolt fogalmak sokfélesége azonban szlikségtelenill bo
nyolítnná a hadtáp megszervezése, vezetése végrehajtását. 
Az onyogátodópontok·fogalom mellett indokolatlan az "ellá
t6pontok" fogalmának különválasztása. 

Nem lehet teljesen egyetérteni az értekezésben kifej
tett olyan javaslattal, hogy a létszámproblémák megoldására 
egyre intenzívebben keresni kell a vegyes szakmai számú 
állomány alkalmazásának lehetőségét. A gyakorlati tapaszta
latokat figyelembe véve a hadtápkatonák mind sokoldalúbb 
·kiképzésével kell biztosítani a •több szakmához• értő, egy
mást helyettesíteni képes állomány kialakítását. 

Összegezésképpen megállapíthat6: a szerző az értekezés 
logikus és gazdag anyaga alapján a Magyar Néphadsereg szá
razföldi csapatai torliletón alkalmazható Új,tudományos ér-. 
tékU javaslatokat tesz: 

- a csapathadtáp szervezeti fejlesztését befolyásol6 
törvényszertiségekre és ezek felhasználásának módszereire; 

- a tömeghadseregek kialakulása idejétől érvényben lé
vő raktárszervezet, kezelő-tárol6 szervezetre történő módo
sítására; 

- az Új szervezeti formák fokozatos bevezetése rend
szerére. 

Viszonylag nem nagy számú, de a témát konkrétan tár
gyal6 - különböző nemzetiségü - igen értékes szakirodalmat 
dolgozott fel. A JÓ kiválasztás és szelektív felhasználás 
eredményének tudhat6 be, hogy azokat jól szolgálatába állí
totta kutatásai által feltárt megállapítások helyességének 
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bizonyításához. Tudományos szilárdsággal utnsította vissza 
értekezésében a szervezeti korszcrüsítés "csal< létszó.mala

pon" történő vizsgálatának jogosságát. 

Jól hasznosította felkészültségét az elméleti ós ·gya
korlati tapnsztalatoJc szintetizúlúsúl>an. Az értekezés fel
építése logikus. Sokoldalú ós mélyreható analízis alapján 
jut el az egyes kérdések szintéziséig. 

A mU arányait illetően a főfigyelmet helyesen összpon
tosította a szervezeti fejlesztés kritériumai és az Új szer
vezetek korábbiaktól hatékonyabb funkcionálását biztosító 
továbbfejlesztett mtiködési elvek bemutatására. 

Példásan oldotta meg a kutatási témához tartozó nagy 
összefüggések és a szorosabb szakmai praktikum sziikségos 
mértékhatárok között történő hozzáépítését az adott kér
désekhez. 

A mli szerkezete mindvégig világos és célratörő. A kHz
érthetőséget jól segítik a szövegközi ábrák és a mellékelt 
vázlatok. 

Az értekezés mindvégig elkerüli a szükségtelen ~erüle
tekkel való foglalkozás veszélyét, biztosítja ezzel a monda
nivaló tömörségét. 

Az értelcezés tudományos értékénél fogva hézagpótló 
módszertani forrásmunka lehet a hadtáp szervezetek fejlesz
tésével és kialakításával foglalkozó részére, s emellett 
jól segítheti az ezirányú tudományos kutatások folytatását. 

A kifejtett nézetek, Újszerü elgondolások és javaslatok 
bírálahtósága nem nagyobb mérvU, mint bármely más, új elveket 
és módszereket tartalmazó tudományos munkáé. 

Javaslom az elkészített értekezés vitára bocsátását. 
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A Bíráló Bizottság elnökének hozzászúlúsa 

Dr, Dnmó László ezredes 
a houtudományok kandidátusa 

Tisztelt Bíráló Bizottság! 

A tudományos tevékenység, ezen belül hadtudományi ku
tatómunka kiemelt fontosságú tevékenység államunk és hadse

regünk életéb.en. A hadtudományi kutatómunka sajátos helyze
te az állami katonai tevékenységgel való szoros összefüg
gése, annak keretében való végzése lehetővé teszi, hogy e 
munkát egyrészt nagy tapasztalattal rendelkező, egyes te
rületeket beosztó.suknÚl fogva alapjaiban jól ismerő tisz
tek folytassák, másrészt olyan fiatal, jó képességü és kép
zettségü tiszte~ vógezzék, akik főleg elméleti kutatásokat 
folytatnak, 

Deúk alezredesnél az említett két szempont szerencsés 
ötvözetével találkozhatunk, Több éves hadtáphelyettasi 
munkája során sok hasznos gyakorlati tapasztalatra tett 
szert a választott témában, majd közel évtizedes tanszék
vezetői tevékenységében alkalma nyílott a szerzett tapasz
talatok elméleti feldolgozására, 

Fontosnak ós jól hasznosíthatónak tartom az általa vá
lasztott tómát, Az szorosan kapcsolódik a Magyar Néphadse
reg távlati kutatási tervében szerepló A/2 feladathoz, va
lnmint az MN önálló A/8 fófeladatához, amely az MN szerve
zeti alakulásával, illetve a Magyar Néphadsereg hadtápbiz
tosításának várható alakulásával foglalkozik az elkövetke
zondó években, 
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Killön érdeme Deák alezredesnek, hogy csapathadtáp 
szintil témát választott. Ez új vonás. A tudományos fokoza
toklcal rendelkező hadtáp tisztek ezidáig alapvetően hadmü
veleti és ennél magasabb szintü témákkal szereztek tudomá
nyos fokozatokat. 

A disszertáci6ban a hadtápbiztosítás szerves részét 
képező anyagi biztosítási kérdések csapatszinten történő 
korszerüsítésének problematikáját fejti ki, annak szerve
zeti oldaláról a korszerüsítós egyik fő tényezójéül 
strultturális változtatásokat javasol. Ugy vélem Deák alez
redes elvtárs helyesen értelmezi az általa kifejtettek he
lyét, szerepét a hadtápbiztosítás és benne az anyagi biz
tosítás rendszerében, korszerüsítésében. Figyelembe veszi, 
hogy a strukturális változtatások egy komplex folyamat ré
szét képezik. Itt olyan korszeril igénnyel kell fellépni és 
kutatásaink a már elkészített I/4 kutatási feladat, vala
mint az előttünk áll6 A/8 főfeladat során arra irányulnak, 
hogy a rendszert korszerüsítsilk és természetesen ehhez 
kapcsolódóan a szervezeteket is. E két témához szervesen 
illeszkedik az értekezés. 

Igy vizsgálat tárgyát képezik: 

- az anyagi készletek mennyiségének és lépmőzésének 
várható változásai; 

- az anyagi. eszközök szállításával, a szállítási fel
adatok szervezésével kapcsolatos várható változások; 
továbbá 

- az elvonuló csapatok ellátása ós kiszolgálása terén 
várható változások, fejlesztési célkitüzések, valamint 
egyéb, az anyagi biztosítás rendszerét meghatározó ténye
zők. Szorosan kapcsolódik ezekhez a korszerü szervezetek 
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kialakí tásúnnk kérd.ése, melynek ronliZi.Ílúsában hasznos ta

pasztalatoknt, elképzeléseket nyújthat Deák alezredes elv
túrR ,,Ital kidolgozott disszertáció; a következtetéseiben 
feltúrt elvek felhnsználásúval, tételei bontásával, konlc
rétabb,\ tételével, további részletozésekkel. 

llasznosnnk és tudományos megalapozottsággal szerkesz

tett anyagnak értékelem - amint már említettem - a disszer
tációban kidolgozottakat, ugyanakkor szükségesnek tartom a 
további kutatást. Ez nem csökkenti a tudom,inyos értéket, 
inkább n fontosság kiemelését jelzi. Ugynnal<kor szeretnék 
rámutetni arra, hogy n szerző áltnl tett megállapítások, 
értékelései< egy része további elmélyült vizsgálatot igé

nyel. 

A részletezés igénye nélklil egy kérdésről szeretnék 

itt szólni. A ~zerző az anyagellátó szervezetei< fő korsze
rlisítósi kritériumának a mozgékonyság, gyorsaság növelését 
tekinti. Ennek elérése érdekében felveti a csapatszintli 
anyagi biztosítás szintjén alapvető fontosságú, úgyneve
zett szolgáltató szervezetek csapnthadtápból való kiikta
tásának gondolatát. Az a véleményem, hogy e probléma lé
nyegesen összetettebb annál, minthogy azt csak a mozgé

konyság - egyébként igen fontos - tényezőjének függvényé
ben vizsgáljuk. Itt sokkal többről van szó. Ilisz n szemé
lyi állomány mindenoldalú igényeinek biztosítása nemcsak 
békében, do háborúban is igen fontos szakmai, ugyanakkor 
politikai feladat is. Ezeket n szolgáltatásokat - vélemé
nyem szerint - az ,illományhoz loglcözelebb álló hadtáp 
szervezet a csnpathndtáp tudja leghatékonyabban megoldani. 
Utalok itt az ellátás problémáira, például n szövetséges 
csnpatolc részére történő átalárondolés osetón, vagy olyan 
fontos szolgáltatásra, mint a katonokereskedelmi hálózat 
csnpatszintli megoldásának szükségessége, amit az 1968-ban 
végrehajtott "ZALA" feladat is bizonyít. 
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Ezért tüzte ki az MN hadtáp vezetés a korszerü anyag
biztosítási - ezen belUl az ellátás és kis~olgálás - rend
szerének kialakítása órdekében az A/8 kutatási fófeladat
ban, hogy az elkövetkezlí 10-15 éves időszakban vizsgálni 
kell1 

- a jánnüvek hajtó-, kenó- és karbantartó anyagokkal 
való ellátásának és kiszolgálásának gyors és megbízható 
rendszerét; 

- a romlandó élelmiszerekkel történő ellátás rendsze
rét, ezen belül speciális szállító- és hUtórendszer kiala
kításával biztosítva az élelmiszerek romlástól és szennye
z6dóstől'való megóvását; 

- a ruházat tisztításának, mosatásának és a ruházat 
cseréjének korszerU rendszerét, külön figyelmet fordítva 
a tábori egészségügyi intézetek mosatási és tisztítiis, 
igényeinek kielégitésére; 

- a személyi állomány hadmüveloti területen történő 
időszakos fürdetósénok rendszerét, figyelemm~l'az ehhea 
biztosított eszközlik kottós rendeltetésére; 

- az elvonuló csapatok korszorü tábori elhe:P,zési 
anyagokkal /tábori bútorokkal, fütó- és világító eszkö
zökkel/ történő ellátásának rendjét; 

- az egyéb személyi szükségletek /kereskedelmi cikkek/ 
kielégítésének általános rendszerét; 

- a helyszini készletek igénybevótolénak és felhasz
nálásának rendjét, 
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Olyan szervezetek kialakítására kell tehát töreked
nünk, amelyek - egyéb anyagi biztosítási feladatok mellett -
mindezeknek az igényeknek, valamint az ellátó szervezetekkel 
szemben támasztott és Deák elvtárs által kiemelten kezelt 
mozgékonyság követelményeinek megfelelnek, ugyanakkor bizto
sítják a szUksóges anyagi készleteket és szúllíthatóságot. 

Az értekezés erős oldala a logil<ni egység, értékes 
okfejtések,nem kevésbé a szerzőnek az a törekvése, hogy 

tételeit a katonai és hadtápbiztosítási tényezők figyelem
be vételével igyekszik matematikai úton is bizonyítani. 

Szeretném még hozzúfUzni, hogy Deák elvt,,rs tudományos 

kutató tevékenysége éppen a jelen időszakban szerencsésen 
találkozott az ilyen irányú állami, katonai munkával. Az 
általa javasolt szervozotekhez hasonlóak, részben mér meg

jelentek, részben a közeljövőben jelennek meg a vonatkozó 
állami okmányokban. 

Mindezek alapján a tisztelt Díráló llizottságnak az 

értekezést elfogadásra ajánlom. 
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A szerző vúloszo 

az opponensi véleményekre 

Tisztelt Bírál6 Bizottság! Tábornok és tiszt elvtársak! 

Dr, Csabai ezds, és Kapus olez, elvtársak mélyrehat6an 
értékelték és bírálták értekezésemet, 

Bírálatukat tanulmányozva és meghallgatva Úgy értéke
lem, hogy a disszortúéióban foglaltakkal kapcsolatban elvi 
szembenállás, lényeges kérdésekben mutatkozó nézeteltérés 
részükről nem merült fel, a dolgozat lényegével és alapvető 
következtetéseivel egyetértenek, 

Örömmel vettem tudomásul, hogy három éves kutató munkÚIII 
eredményét tartalmazó dokumentumot a tisztelt opponens elv
társak vitára alkalmasnak minősítették. l{Ulönösen fontos 
számomra, hogy mindlcetten egyetértettek a szervezeti fej
lesztés általam meghatározott tényezőivel ós alapelveivel, a 

javaslatba hozott általános szerve.zeti modellekke.1, Jólesett 
hallanom, hogy helyesnek tartották az értekezés felépítését, 
logikusnak ítélték a tárgyalt kérdések sorrendjét és. célra
vezetőnek ítélték meg az általam választott módszereket, 
Különös elismerés számomra, hogy méltatták az értekezésben 
a grafikus és matematikai rendszerelemző eljárások haszná
latát, 

Tisztelt elvtársak! 

Dr. Csabai ezds, elvtárs a tapasztalt tudományos kutat6 
igényességével tömör, egyórtelmti és közérthető megfogalmazá
sát adta néhány olyan kérdésnek, melyekkel az értekezósemben 
foglalkoztam. Ilyen például az ellátó szervezetek szövetsó
geei kritériumainak általa történt rögzítése, melyek szerin-
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te: n "készlet, cllátúszervozot, mozgékonysúg és vezethető
ség" egységében foglalhatók össze. Az általam vizsgált el

látó szervezetek fejlesztését meghatározó faktorokat pedig 
mint "harcászati, hadtápbiztosítási, funkcioní lis, szerve
zés elméleti és mlil<ödési" tényezőket csoportosítja és fo
galmazta meg. llasonlólcéppen újszerli meghatározás az érteke
zésben kifejtottel<lrnl összefüggésben az, hogy az anyagi 
biztosítás szervezetei a mai körülményei< között "szállítási, 
anyagkezelési, szolgáltatási és biztosítási" feladatokat 
megoldó alegységekre oszthatók fel. 

Kapus alcz. elvtárs - igen megalapozottan - felvetette, 
hogy •nem helyes a hadtáp alegységeknek a harcolók folyama
tos ellútúsó.hoz sziikséges csoportosítása elveit csak az el6-
revonás időszükséglete, a lemaradás maximális távolsága té
nyezőihez kötni". E megállapítás igazoL\sára fontos, matema
tikai módszerekkel is megfogalmazott alapelvet fektet le és 
azt bizonyította, hogy a hadtáp alegységek csoportosításának 
olaőrendü meghatározója az alárendeltek ellátásába való be
avatkozás szüksógess,1ge. Valóban: a döntő kérdós az, hogy a 
készleteknek mikor és hol kell lenniük annak érdekében, hogy 
az alárendeltek tevékenységét biztosítsák. 

Az ószrevótelezott kérdésben egyező véleményen vagyok 
opponenseill!lnel, mert é:ttelrnzésomben azt állítottam, hogy az 

anyagi biztosítás folyamatának idősztikségleto minden esetben 
kisebb kell legyen, mint az az idú, mely alett az alárendel
tek kószletei egy lcritikus mennyiség alá csökkennek le. Amit 
Kapus aloz. elvtárs a készletek tömogónek összoftiggésoivel 
fojozett ki, azt én az idő dimenziójában ábrázoltam. 

Az anyagátadási céllal végrehajtott helyzetváltoztatás 
elvének egyértelmü alkalmazását azonban, bár másodlagos, a 
szervezotok tulajdonságaiból eredő, de szintén fontos ténye
zők gyakran akadályozzák. Igy az ogyhclyben tartózkodással 
járó anyagátadás minimális időszükségletét a jármüvek szét-
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bontakozása, a biztosítás megszervezése, az átrakás, vagy 
júrmU átadás végrohnjtúsa, majd a további mozgáshoz törté
nő besorolás tölti ki. Az áttoleptilést befolyásolja még 
egy maximális lemaradúsi távolság /A/, illetve az alárendel
tek ma.~imális megközelítési lehetősége /a/, s végül n csapa
tolc támadó tevékenységének üteme /ü/. 

Minél hosszabb időt vesz igénybe az anyagátadás, annál 
nagyobbra növekszik a lcmaradási távolság, ezért jobban meg 
kell közelíteni az alárendeltek harcrendjét, hogy a beavat
kozás még idlíben megtörténjen; következóslcéppen nagyobb 
lesz a mozgási idő, azaz a sebezhetőség és mindez a támadá
si ütem fékezésére van hatással. 

Vógsőfokon tehát n hadtáp alegységek teljes tömegével 
anyagátadási célból végrehajtandó áttelepülésének lehetősé
gei nem egyoztothetők össze a legfontosabb, matematikailag 
is kifejezett követelménnyel, vagyis az elöljáróit anyag 
ellátó beavatkozásának tér- és időbeli gyakoriságával, mi
vel ez az ellátó szervezetek részére permanens, 1,,úlzettan 
ugrásszerU tevékenységét eredményezné. Az anyagellátó szer
vezetek müködését cl kell választani az áttelepüléstől és a 
tt leszorítása érdekében a folyamatos anyagátadást ~istöme
gü, csak az adott időben és helyen sziikséges készletekkel 
rendelkozlí szállítmányokkal kell megoldani. 

E törekvésnek /a helyben végzett tevékenység rövidíté
sének/ a támadási ütemre gyakorolt hatását vizsgálva egyér
telmlien látszik, hogy az az Utem növelése irányában hat. De 
az ütemet növeli a - a - távolság csökkentése is. A harc
rendhez val6 maximális közelít6s Így kifejezett igénye a 
szállít6 jármü.vek páncélvédettaégének, terepjáró és vízát
kolll képességének növelésére tett javaslataim létjogoault
ságá t bizonyÍ tja. 
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Az "A" - emelkedése, mint az titem növelését biztosít6 
másik tényo:rE, a vezetés hatékonyságának, önállóságának, az 
összeköttetés hatótávolságának emelését igényli, 

Az elvtársak ilyen irányú észrevételei nólktil ez a 

- véleményem szerint nagyfontosságú - összoftiggós és bizo
nyÍtás nem lcerült volna e vita napirendjére. 

Tisztelt nírál6 Bizottság! 

Az opponens elvtársak észrevételeinek többségét egyér
telmti önlcritikával kell tudomásul vennem. Kapus alez. elvtárs 
többszörösen is kifejezte •sajnálatos, hogy a tagozatok nagy-

• ságrendjéből következő sajátosságok csak részben kerültek fi
gyelembevételre". Valóban, az értekezés kissé hadosztály
centrikus. A szorzó hibája, hogy a nagyobb szervezet által 
kÍnált, kétségkívül látványosabb lehetőségeket nyújtó bizonyí
tásokat és hivatkozásokat előtérbe helyezte, 

• 

Mindkét bíráló egyetértett az ellátók és ellátandók kö
zötti arányokat befolyásoló tényezők grafikus ábrázolásával, 
Kapus alez. elvtárs azonban jogosan veti fel, hogy az állo
mányarányok tendenciáit vizsgálva elhanyagoltam a ha<.tápbiz
tosításban résztvevők profilszerinti differenciálását, Mivel 
a profilok egyes tagozatonkénti arányát meghatározott ténye
zők befolyásolják, ezért lehetőség adódott volna - persze ez 
továbbra is fennáll - ennek kutatására és megállapítására, 

Dr.Csabai ezds, elvtárs több esetben is bírálattal ille
tett, amiért nem vizsgáltam szélesebben az anyagi biztosítás
ban jelenleg tapasztalható •erőteljes ágazati elkülönülés 
readkÍvUl hátrányos követkeményeit", Valóban oélszerU lett 
volna ezzel a jelentőségének és a tudományos szükségességnek 
megfelelőbb mélységben foglalkozni, 
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Az opponens elvtársai< felvetettél< és konkrétan idéztók 

az értclrnzúsbcn található pontntlansúgoknt, a forrásolcra 

vnló hivatlrnzás gyakori clmarndását. Megállapításaik teljes 

egészében jogosak. Az anyag gyalcori útclolgozása, útszövego

zéso során ezek elkerülték a figyelmemet és az el vtársa.k 

bírálata nyomán ismertem fel őket, 

Tábornok és tiszt elvtársak! 

A bírálat lényegét ós egyes kérdéseit illető elismeré

sem és egyetértésem mellett néhány, általam jelentősnek 

ítélt kérdésben szeretném kifejteni opponenseimmel nem tel

jesen egyező vóleményomot és egyben kitérni a tisztelt Dí

ráló Ilizottság ál tol hozzámintézett Icérdések egyik-másiká
nak megválaszolására is. 

Ezek a következők: 

- Az anyagi biztosítással lcapcsolatos néhány fogalom, 

- Ilizonyos szolgáltató - elsősorban sütő - szakalegy
ségek szervezeti helye, 

- Az üzemanyag töltő gépkocsikkal ellátott szállító 

alegysógek sajátos szervezési helyzete, 

- Az érteltozós egyes fejezeteinek részletessége, 

- Az általam használt terminológia, 

Függetlenül attó 1, hogy csupán az anyagi biztosi tás 

szervezeteit vizsgáltam, az elvi biztonság érdekében szüksé

gem volt a fogalom pontos és egyórtolmü meghatározására, A 

folyamatok és rendszerek vizsgálatánúl nem cgyedülál16, hogy 

az adott jelenség megvalósítási oldalait a vizsgálat és a 
megértés érdekében egymást61 olykor kissé elvonatkoztatva 
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vizsgúljú!r. Példaként említem, hogy a vezetés két oldala, 

n szociális és metodikai oldal oz elemzés érdekében szót

vúlnsztható, a torta lom vonatkozásában azonban e két oldal 

összefonódik és egyiittcsen valósul meg. Az anyagi biztosí

tás lénycgénclc mcglcözelítésc érdckóbcn Úgy láttam, hogy 

annak !rét alapvető tartalmi összetevője szorosan összefo

nódó két olclal t képez. Az egyil< az anyagok eljuttatása, 

vagyis az utúnszÚllÍtás, míg a másik az anyagoklral kapcso

latos monipuláciő, kezelés. 

Ez a lényeget lcifejezó két oldal nem ogyonló az anya

gi biztosítás megvalósítási folyamatával, az abban jelent

kező tevékenységek sorrcndiségével, olyanokkal, mint pél

dául: n beszerzés, a felhalmozás, o. csomagolás, a rakodás, 

a lerakás stb. Más Jcérdés tehát az anyagi biztosítás tar

talma és más a folyamat soJ,rétüsógc, ezért a meghatározás

ban a "tevékenység Icomplexum" kifejezést alkalmaztam. 

A sztiksóglotek felmérése az anyagi biztosításban na

gyon fontos mozzanat, azonban véleményem szerint nem a vég

rehajtás, hanem a vezetés szférájába tartozik. Az anyagi 

biztosítás az egész hadtápbiztosítás komplex rendszerén be

lül a végrehajtás egyik területét képezi, melynek céltuda

tosságát a hadtáp vezetése, feltétoloit a hadtáp megszerve

zése biztosítja, A szükségletek felmérése parancsnoki tevé

kenység, pontosan illeszthető a Jcntonai vezotés funkciói 

közé, mint a döntés előlcészítésónek egyik mozzanata. 

Az értekezés II, fejozetónek következtetései Jcözött a 

sutóalegyaégre, mint a szállító-ellátó zászlóalj szervezeti 

elemére, csele feltételesen tettem javaslatot, A feltételes

ség egyilc olm a müszaki követolmónyekbűl eredő harcászat

technikai probléma. Ugyanis a jelenlegi sz.!nvonalon álló tá

bori süt6dék termelékenysége, áttelep\ilÓsi üteme, terepjáró

kópessége, áleázhatósága rendkívül alacsony fokú. Mindezek 
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következtében nem képesek o valós,ígban egy korszerű szállí

tó-ollútó z,íszlóaljon bel\ll tevékonykedni,mert mül<ödés köz

ben att0l fol tétlenül leszakadna!<, elkUlönülnok, vezetésük

re és biztosításukro lcülön figyelmet kell fordítoni. Ilyen 

szervezet egyszeri.ion nem illeszthető be az általam javasolt· 

szervezeti le ere tok közé. 

no o tervszerU müszalci fejlesztés során sikerül komplex, 

önjáró, 1:1enotlcözben is üzemeltethető, modern tüzelőanyagú 

és megfelelő lmpaeitúsú siitőberendezésolcot kialakítani, az 
említett l<0rlútok kevésbé érvényesülnek. 

A fel t,ítolesség músilc oka, hogy vitatható a konyórsU

tés esapathadtápba való szervezeti decentralizálásának 

szi.ikségessóge. 

Ila ezek a szolmlegysógelc ogy hadsereg közvot,len sütő 
' egység /vagy dandár/ centralizált alárendel tségól,e tartoz-

núnnk, m\iködúsUlc, telepítósiilc attól móg lehet mélységben 

és szélességben tagolt. Ez a Icövotlcezó jellemzőkkel járhat: 

- a sütő alegységek telepiilhetnelc o magasobbegysógek 

mtiködósi körzetében, az ellátó zászlóaljolc vonalában, szé

lességében tagolva, de szükség esetén lo is szakadhatnak a 
csapatoktól; 

- vezetésük cs biztos:ltúsuk nem terheli o hadosztályok 

hndtápvezotését, - illetve az ellátó zászlóalja törzsét; 

- mcgcrős:ltéskónt való nlá- és átalárondolésUk bármi-

kor mogolclhotó nz ogészsógiigyi osztogolchoz hasonlóan; 

- kikerül o csapatllodtápből a Irnnyórliszt cllútús - a 

többi élclraiszcrtól oltóró jellcgii feladata; 
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- megn6 a seregtesten belül a kenyórellátással való 
manőverezés lehetősége - a helyszini lehet6ségek bizonyos 
körzetekben tlirténő igénybevétele melletti 

- csökken e csapathedtápban a nehezen javítható kü
lönleges berendezések száma, érthet6en egyszerUbb ugyanis 
a sütőberendezéoek technikai kiszolgálása e hedmltveleti 
had tápban; 

- egy keretszervezettel kevesebb marad az els6 lépes6 
csapatoknál, ezzel csökken az •M• tevékenység, de a cent
ralis.ált jelleg miatt hatékonyabb lehet a pékállomány há
borús felkészítése, kiképzése is; 

- a rendszeresített kenyérszállító jármüvek a viszony
lag friss kenyér folyamatos utánszállítását meg tudnák ol
dani és még - mint já.rmüvek - ki is lennének használva, míg 
err61 jelenleg nem beszélhetünk, 

Kétségtelen, hogy egy ilyen szervezet létrehozása bi
zonyos mértékig megterheli a hadsereg hadtápot, Miután a 
hadmUveloti hadtáp szervezeti és vezetési problémáit nem 
vizsgáltam, egyoldalú álláspont lett 100lna az el6bbi indo
kok alapján a eüt6elegységek hadllüveleti hadtápban való 
szervezeti összefogására kategórikus javaslatot tennem. A 

döntésnél nyilván a magasabb tagozat sajátos lehet6sógeib61 
és a vele szemben támasztott követelményekb61 kell kiindul
ni, Ezért írtam a disszertációban •a hadmUveleti hedtápban 
szervezett egyes szolgáltató intézetek funkcionális jellege 
és kapacitása kizárja, vagy szUkségeesó teszi a csapathad
tápban egyes szolgáltató .alegységek létrehozását•, 

llasonló az elgondolásom a katonai kereskedelmi szerve
zettel, fUrdet6 alegységekkel, katonai temetkezési felada
tokkal, áteresztett hadifoglyok ellátásával ós egyéb szol-
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gúltatásokkal kapcsolatban is, Ilyen alegységek Jelenléte a 
csapnthadtápban szintén elképzelhető és reális, Jelentenem 
kell, hogy e szolgáltató szervezeteket részletesen elemez
tem ós konkrét számvetósi adatokkal rendelkezem kapacitás 
szliksóglcttiket és lehetséges szervezetUket illetően. 

Abból kiindulva, hogy az üzemanyag utánszállítás az el
vonuló szárazföldi csapatok alsó lépcsőinél kizárólag üzem
anyag szállításra felhasználható különleges gépjármüvekkel 
történik, ezért Úgy vélem, hogy az anyagnak mereven szállí
tó eszközhöz történő kötése, ebben az esetben elkerülhetet
len, mivel az a különleges technika egyszerti következményé
ból adódik, Ezért felesleges volt a különleges szállító al
egység és az üzemanyag tároló, anyagkezelő személyzet külön
választásával szervezeti átfedést létrehozni, Hasonló meg
gondolás vezetett az élelmezési anyagokra vonatkozóan is, 
Világos, hogy olyan magasabbegységeknél, ahol nem áll ren
delkezésre különleges technika, az általános rendeltetésü 
szállító alegysógak száma növekszik, és az anyagkezelő, táro
ló alegységben üzemanyag részlegre is szükség van, 

Az opponens olvtársak több helyUtt .hiányolták a_z érte
kezésből a részletszámvetéseket is, felvetették, hogy oél
szerü lett volna a szervezeti javaslatok tekintetében na
gyobb részletességre törekednem. 

A kidolgozás során a megbízható következtetések levoná
sához terjedelmes számvstésekre volt szükségem, A megfogal
mazott szervezési alapelvek hitelossógének ellenórzóse oól
Jáb61 a magam részére konkrét és részletes szervezeti vál
tozásokat is ki kellett dolgozni, 

A disszertáci6 végleges megfogalmazása során azonban, 
mivel célom ezervezeti alapelvek vizsgálata és nem konkrét 
állománytáblák megalkotása volt, olyan dUntésre Jutottam, 
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hogy a kutatás, a kérdés megközelítése szempontjából rend

kÍVUl fontos, de a lényeg kifejezése szempontjából mellékes 
részletszámvetéseket nem publikálom, csupán függelékbe ren
dezem, amire az értekezés lábjegyzetében utaltam is. 

Véleményem szerint, bármilyen részletes számvetés vagy 

állománytábla csupán statikus, 1972-ben, vagy 1973-ban meg
lévő helyzet által behatárolt, ezért korlátozott körülménye
ket tükrözött volna. Egy túl részletes szervezési modell 
nem lehet időtálló, mivel egyetlen tényező /pl. a készletlép
osőzós mérve/ és már felboríthatja az egészet. Nem vehettem 
volna figyelembe a tudománytól ugyan független, de fontos, 
egy az adott állománytáblát befolyásoló költségvetési, 
demográfiai, normabeli, vagy technikai tényezőket, s ezért 
ezeket a szervezeteket pillanatnyilag jogos bírálatnak tet
tem volna ki. Ugyanakkor a dinamikusan változó körülmények, 
fejlődő technikai színvonal, korszerU osapatszervezeti for
ma, vagy Új anyagi biztosítási elvek esetén időtállóan, 
perspektívában is érvényes szervezeti alapelvek háttérbe 
szorultak volna. 

Mindettől függetlenül nem tekintem fölösleges munkának 
a függelékbe gyüjtött 19 részletszámvetést, 2 optimalizáló 
táblázatot és 13 részletes állománytáblát. 

A disszertációban néhány, az elfogadott terminológiá
ban nem alkalmazott kifejezést is használtam. 

Hangsúlyozom, hogy az általam - önkényesen - használt 
megnevezések nem javaslatok, ezeket elsősorban a feltárni 
k,vánt kérdések érthetőbb, differenciáltabb kilejtóse érde
kében alkalmaztam. Semmiképpen sem jelentik ezek a kifejezé
sek ezt, hogy azokkal ez anyagi biztosítás valamilyen Új 
elemét kívántam volna e köztudatba bevezetni. Az anyagátadás 
alapvető tevékenységi formájának az anyagátadó pontot tar-
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tom, Előfordulhat, hogy az itt folyó tovékenység különböző 
körülmények hatására elhúzódik, amely e pontnak stacionáli
sabb jellogot kölcsönöz. 

Ez utóbbi helyzetet az ellátó pont elnevezés használa
tával próbáltam differenciáltabban megjelölni, azonban ezt 
az anyagátadó pont alárendelt formájának tartom. 

A szállító oszlop alatt általában nagy tömegü menetren
det értünk, Az oszlopnak alárendelt fogalom a katonai ter
minológiában a lépcső nevet viseli, ezért az oszlopokból 
útbaindÍtott, kevés gépkocsiból álló szállítmányokat szál
lító lÓpcsónek neveztem, 

Ugy gondolom, ha a raktár kifejezést a szervezeti kö
telékek sorából töröljlik, mégkevésbé helyes ezt a szót a 
hadtáp alegységek valamely mtiködési formájának Jellemzésé
re használni, Miután az ellátó kötelék hátramaradó zöménél 
valóban csak bizonyos alegységek részéról végrehajtott fel
vételezés folyik, a jellemz6nek tartott kifejezést - Jobb 
híjján - egy régi terminológiai gyüjteményból kölcsönöz
tem. 

A szállító-ellátó alegység elnevezést elsősorban azért 
használtam, hogy jobban kifejezzem vele ,.ezt a tényt, misze
rint e kötelékek alapvetően gépkocsi s:zállító alegységek
ből állanak. Az ellátó zászlóalj, vagy század kifejezés 
csak abban az esetben tükrözné a valóságot, ha elsősorban 
az anyagot és gépjármuvet egymáshoz kötve ellátó alegysé
gekből állanának, Miután ez utóbbi struktura a szállító 
eszközök centralizált felhasználását nem biztosította vol
na, ezért az optimális változatok közül kizártam. 

A tudományos vizsgálat tehát ezt a kifejezést tette 
szükségessé, A szervezetek hivatalos elnevezésében azonban 
érvónyeslilhet a katonai hagyomány, hiszen Népm dseregünkben 
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a müszaki szakcsapatokat is olyan névvel illotjülc, moly 
pontos értelmezés szerint nem fejezi ki azok tevékenysé
gét. A szállító-ellátó elnevezés hivatalos alkalmazására 
tett szerény javaslatom azért sem alkalmas elfogadásra, 
mert a rövidebb "ellátó" elnevezés már átment a köztu

datba. 

Tisztelt Díráló Dizottságl 

Az opponens elvtársak a hivatalos bírálatban eredménye
imet elismerve számos kérdésben megerősítették az értekezés

ben foglaltakat, többek között a következőkben: 

- a hadtáp szervezetek részére nélkülözhetetlenek az 

önfenntartást szolgáló biztosító alegységek, mert ezeket a 
feladatokat a szakcsapatoktól elvont erőklcel ma már nem le

het megoldani; 

- az anyagáramlás gyorsításának alapvető eljárása az 
anyngkészletekkel megrakott irányszállítmányok üres gépjár
mUvek ellenében történő, mind több tagozaton való tovább
futtatása /az átadó tagozat parancsnolc hadtáphelyettesének 

teljes felelőssége mellett/; 

- a régi, intézeti ÍzU hadtáp szervezeti fonnákat min

denképpen komplex rendeltetéou, anyagi biztosításra hiva
tott alegységeklcel és egységeklcol keli felváltani, csak ez
zel biztosítható o vezetettség, a szükséges mozgékonyság; 

- semmiképp sem lehet a hadtá1> szervezeti fejlesztését 

~ - legalábbis a tudomány oldaláról megközelítve - merev lét
számkeretek korlátai közé szorítani, de a hatékonyság érde
kében kutatni kell azokat az optimális szervezeti megoldá
sokat, melyek létszám és tec.hnika megtakarítást eredményez

nek. 
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TARTALOMJEGYZÉK 

Bevazetéa 

I, Pejezet; 
Az anyagi biztoeitáe szervezetei átala
kitáeának és folyamatos fejlesztésének 
ezUlteégeaeéga, a jelenlegi ezervazatek 
birálata. 

1./ Az anyagi biztoeitáa fogalma, 
lényege. 

2./ A folyamatos szervezeti fejlesztés 
általános elvi okai. 

3./ A meglév6 korrigált szervezetek 
korlátainak elemzése, birálata. 

Kl:Svatkeztetéeek 

II, r,;1e,et1 
A ezállitó-ellátó kötelékek szervezeti 
fejlesztését meghatározó tényez6k éa 
azervazeti alapelvek. 

1./ A biztositott kötelék által tá
masztott harci követelmény - a 
csapat mozgékonyságának éa ható
távolságának maximális biztoeitáaa 

2./ A hadezintéri hadtápbiztceitáe 
általános rendszere - a ezállitó
ellátó ezervezatak beilleszkedési 
lehet6eégét befolyásoló körUl
mtlnyek. 

5.cld. 

11.old. 

11.old. 

15.old. 

24.old. 

34.old. 

38.old. 

39.old. 

62.old. 
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3./ A szállit6-ellát6 egységekre, al
egységekre háruló feladatok min6ség1 
/tunkcionális/ és mennyiségi oldalai 
- az ennek val6 megfelelés kHvetel
ményei. 

4./ A struktura alkalmasságát biztosit6 
rendszerjellegU tHrvényszerUeégek. 

5./ A szállit6-ellát6 alegységek folya
matos mUkHdésének biztoaitáaával 
kapoaolatoa haroáazati tényez6k. 

6./ Xl!vatkeztetéaek 

III, lej11e:t • 

Szállit6-allát6 egységek és alegy
aégak aservezeti telépitéae. 

1./ Az általános modell. 

2./ Az általános modell egyes vál
tozatainak elemzése. 

75.old. 

96.old. 

102.old. 

105.old. 

112.old. 

112„old. 

' 117.old. 

3./ Szervezeti javaslatok éa 
kHvetkeztetések. ' 122.old. 

IV, le3azeta 
Uj azervezetU szállit6-ellát6 egy
ségek és alegységek mUkHdésének 
néhány elvi kérdése. 

1./ Az anyagi biztoait6 tevékenység 
általános leiráaa. 

2./ A szállit6-ellát6 egységek és al
egységek csoportositáaa a terepen 

129.old. 

129.old. 

136.old. 
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J./ A szállitmá.nyképzés elvei. 

y, ,,.1 ezet 1 

Szállitó-ellátó egységek és alegy
ségek vezetésének kérdései. 

1./ A felel6sség elhatárolása. 

2./ A vezetés modellje. 

J./ A vezetés folyamata. 

Néhány Hsszefoglaló kHvetkeztetés és 
Javaslat. 

A kidolgozáshoz kHzvetlenUl felhasznált 
legfontosabb irodalmi források jegyzéke 

A ezerz§ expozéja az értekezfs vtt43'P· 

Qpponenei vélemépyekJ 

1./ Dr Csabai Károly ezds. a had
tudományok kandidátusa 

2./ Kapus Gyula alez. 

A Biráló Bizottság elnHképek hozzászólása 

Dr Damó László ezds. a hadtudományok 
kand.idátuaa 

A azerz6 válasza az opponensi váleméoyek-
re. 

- . -

147.old. 

• 

150.old. 

150.old. 

155.old. 

158.old. 

164.old. 

182.old. 

189.old. 

196.old. 

206.old. 

217.old. 

222.Öld. 




