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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, 
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: 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 




