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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: 



- 88 -

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. 



- 92 -

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 




