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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 



- 3ű -

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.,· ' 




