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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. 




