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Valamely meghatározott funkcióju szerve
zet, főleg katonai szervezet elsősorban ezt a fő funk -
ciót tUkrözö, annak részfeladatait megvalósitó alapvető 
alegységekre oszlik fel. 

E fejezet 2, és}, pontjában tisztázódott, 
hogy á szállitó-ellátó szervezetekben szükség van géP
kocsi szállitó alegységekre, valamint az egyes wcyagok 
kezelésével, tárolásával kapcsolatos szakfeladatokat 
végrehajtó alegységekre, részlegekre egyaránt, E szerve
zetek az anyagi l;>iz tesi tás a lapvetö tartalmát, az utén-

. szálli tást és az anyagkezelést - tárolást tUkrözik. 

Abból a határozott megállapitásból kiin
dulva, hogy az anyagi biztositás komplex folyamatának 
főoldala az utánszállitás, levonhatjuk azt a következ
tetést, hogy a szállitó-ellátó egységek és alegységek, 

föfunkció.ját elsősorban a szállitó alegységek való:3it= 
ják me5, 

Ezért véleményem szerint a szállitó-' 
ellátó egységek és alegységek önmagukon belUl elsősorban 
- alapvető alegységként - gépkocsi szállitó alegységekre 
tagozódnak. 

5,/ A szállitó-ellátó alegységek ,fol.;ya
matos· müködésének biztositásával kapcsolatos harcásza
ti tényezök. 

A hadtáp a caapatok szerves része. Ezért 
manöverezö képesség és védettség szempontjából meg kell 
közelitsék az alegységeket, Kapus alez./i60,1/ már 
idézett cikkáben a gyakorlat tapaszta!atai alapján tett 
ilyen megállapitást "A harcoló alegységek védettsége, 

60. = Kapus Gyula id. cikk. 19, old. 
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mozgékonysága és a hadtáp lehetőségei között ellentmon

dás alakult ki." 

Miben jelentkezik a védettségbeni eltérés: 

- a páncélvédettség, /:föleg lőszer és 

sebesült szállitásnál:/ 
- a nehézfegyverekkel való rendelkezés; 
- a szennyezett terepszakasz leküzdésének 

képessége; 
- a tüzellenállás, a talajtüzeken való 

áthatólás képessége, 

A mozgékonysági differenciák jelentkezésé
nek területei, 

- a terepjáró képesség /1 ezen a téren a 
_helyzet már kedvezöbb1/ 

- az uszóképesség, /:mely elsősorban ala
csony tagozatokban fontos és a gázlóképeaség nem helyet
teaiti1/ 

- a már előbb emlitett talajtüzeken való 
áthatólás képessége. 

Elsőrendü következtetés, hogy minden ta
gozatban bizonyos számban kell legyen olyan technikai 
eszköz, melynek· képességei a harci technika képességei
vel megegyeznek, Ez az elv a repülő és légideszant csa
patok vonatkozásában egyértelmüen érvényesül már. 

Miután az 566-os 5 tonnás tehergépkocsit 
a deszant átkelő eszközök nem képesek átszállitani, a 
zászlóalj tagozatban előbb- utóbb szükséges egy PSZH -
FUG - BRDM tipusu, csak. önvédj:,lmi fegyverzettel, de 

üres raktérrel rendelkező jármü, mely lőszert szállit, 
sebesültet hord, mentesítő és tüzoltóanyabokat visz a 
helyszinre, mentésbea vesz részt, stb. Ennek teherbirá-
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sa} tonna felett van, 

A gépkocsizó lövész ezred tagozatban szin
tén szükség lehet korlátozott mennyiségü usz.óképességü, 
fegyverrel felszerelt, esetleg J;uG tipusu jármüre, vagy 
lánctalpas uszógépkocsira, A tehergépkocsi harci-techniká
hoz való közelitéséhez azonban nem csupán az uj tipusok 
rendszeresitése az ut, hanem a meglévő konstrukciókat 
tökéletesiteni lehet. !gy célszerü iránytvenni az 566 éa 
~4 tipusu tehergépjármüvek kiegészitő berendezésekkel 
való ellátására. 

Véleményem szerint meg kell növelni e jár
müvek mentesítő eszközeinek kapacitását a 
szállitott terhek részleges mentesitéséhez 
szükséges mennyiségben. Az 566-os gépjár
müvek egyrészét.fel kell szerelni a golyó
szorók rögzitésére szolgáló berendezések
kel, Olyan tüzoltó berendezést kell kiala. 
kitani, mely részben a vezetőfülkét, rész
ben a rakfelületet a hő, vagy vezérlés ha
tására habbal elárasztja, 

A tüzvédelmi eszközök fejlesztésének és 
kialakitásának müszaki-technikai szempontból az alábbi 
lehetséges utjait is látom: 

- Tüzoltó gépkocsik rendszeresitése a 
csapathadtáp legfelsőbb tagozatában feltétlen indokolt. 
A MN-ben jelenleg a terepjáró képességgel rendelkező, 
közepes kapacitásu ZIL tüzoltó gépkocsi, a nagy kapaci
tésu Tátra AST tüzoltógépkocsi és egy technikai - müsza
ki szempontból nem kielégitő porraloltó gépkocsi van rend
szeresítve. 

A Tátra AST 6000 literes,+5oo lt. habtar
tállyal, a 6 fő kezelő személyzet a tüze
ket egyszerre 5-6 sugárpisztollyal ké~es 
oltani. Miután ez az eszköz l2o-15o m in
tenz i v tiizet képes leteri teni a szükséges 
15-20 cm,-es habtakaróval, véleményem sze-
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rint ennek a tipusnak a tovább fejlesztése 
és rendszeresitése szükséges. 

- A csapathadtápban jelenleg rendszerben 
lévö különleges felépitményü gépkocsik egY részének tüz
oltásra való alkalmassá tétele. Az FMG szakgépkocsi je
lenlegi berendezésével is képes 4 atmoszféra nyomással 
lo percen keresztül vizzel oltani; tartály tüzek oltása 
azonban vizzel nem lehetséges.Igya milszaki kutató mun
ka egyik iránya lehetne az FMG eszköz, vizszállitó és 
szivattyuval, valamint tömlővel rendelkező karbantartó 
gépkocsik habtartállyal való ellátása, ami ilyen módon 
vegyes rendeltetésil technikai eszkö.zként való alkalmazá
sukhoz vezetne és a tüzoltáei feladatokat meg is oldaná, 

Feltétlenill tovább kell lépni a hagyományos 
értelemben vett hadtáp alegységek nagyobb hatékonyeágu 
fegyverzettel való ellátása terén. Ezalatt azt értem, hogy 
a szervezetszerü legkisebb ezállitó kötelékig lemenően 
rendszeresiteni kell a golyóezorokat, kézipóncélelháritó 
eszközöket, géppuskákat, A gránátvető puska megjelenésé
vel helyet kell biztositani azoknak a hadtáp alegységek
ben és a készletekben lévő kummultativ harckocsi elleni 
kézigránátok elosztásánál azokkal a hadtáp alegységeket 
is el kell látni. 

6./ Következtetések. 

Az általam megitélt, véleményem szerint a 
szervezetre és annak müködésére közvetlenül befolyást 
gyakorló tényezők egymással sokszor ellentmondó követel
ményeket és tendenciákat tükröznek. A szervezetek kiala
kitásánál az öt tényezőt dialektikus egységben igyekezem 
felfogni, az ellentétes tendenciák közül az alapvetőt 
kivánom alkalmazni, vagy megpróbálom megkeresni a látszó-




