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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 
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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. 



- 48 -

/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. 



. 
- 55 -

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. 



- 60 -

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-




