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v. Fej ez e t 

SZÁLLITÓ-ELLÁTÓ 1~YSÉGEK ÉS ALEGYSÉGEK 
VEZETÉSÉNEK KÉRDÉSEI 

l./ A felelősség elhatárolása. 

A csapathadtáp vezetése, éppen abból ki
indulva,·hogy az a csapatok vezetésének szerves részét ké
pezi, .három alapvető területen valósul meg: 

- a parancsnok elhatározásához, vezető 
tevékenységéhez szükséges folyamatos adatszolgáltatás és 
javaslat tétel - az összfegyvernemi törzs részeként; 

- az alárendelt csapatok, alegységek te
vékeny.ségének folyamatos hadtáp irányi tó.se, részükre a fö
feladatok és megoldási módszerek meghatározása - apa
rancsnok hel;yettese és annak aparátusaként; 

- az adott taeozatra szervezett hadtáp
egységek és alegység"ek tevékenységének állandó és folya
matos irányitása annak érdekében, hogy a csapatok teljes 
és 1d6beni biztositását minden körülmények között vé~re
hajtsák - a hadtápbiztositásért funkcionálisan felel6s 
vazet6szervként, 

Ezért e centralizált, uj s'zervezetek lét
rejötte alsöként azt teszi szükségessé, hogy pontosan kö
rUlhstároljuk és elosszuk s feladatokat a hadté.pbiztosi
táeért általában felelős hadtáptörzs és az anyagi bizto~ 
eitáa adott tagozaton történő végrehajtását vezetö ellá
tó egység és alegységparancsnok/: törzs 1/ között, 

Megkisérlem a feladatok bizonyos csopor
tositás szerinti elhatárolását az alábbi táblázat szerinti 



' 

PK HTPI! és szük törzse 

Az anyagi biztositás, után
szállitás rendjével kapcso
latos elgondolás kialakítá
sa, a kfszletek lépcsőzésé
re vonatkozó elhatározás 
operatív adatok szerint, 

'Fogyasztási normák megitélé
se és felbontása, az ellát
mányi anyagok elosztása az 
alárendelt tagozatok részé
lre. 

;Az u~:.ánszálli tás tervezése, 
az e~vagátadás időszakának, 
ter~p'Szakaszának, nagybani 
k':i·:letének meghatározása, 

A hadtáp felderítés megterve
zése,az utánszállitási utak 
irányának és vonalvezetésének 
meg határozása, 

Szolgálati.ág vezetők 

A készletek lépcsözésé
vel kapcsolatos konkrét, 
természetes mértékegy
ségben való elosztás, 

Utalványozás, anyagki
adási értesités és 
utasitás. 

Az egyes anyagfajták, 
cikkek szállitási mód
jával, csomagolásával, 
az átvétel részletel
járásaival kapcsola
tos rendelkezések. 

A helyi beszerzés,igény
bevétel,sajátos tárolá
si körülmények és lehe
tőségek felderítése. 

Szállító-ellátó kötelék PK 

Az egység, alegység által 
tárolt anyagok és e3zközök 
málházása alegysé8ek,jár
müvek,az ányagnemeken be
lül konkrét mértékegysé
gek szerint, a szállító 
és kezelő alegységek es:t
máshoz rendelése. 

A kiutalással kapcsolatos 
inté.zkedés konkrétizálása 
és továbbítása a szakanya
gok szerint szervezett 
kezelő-tároló alegység 
felé. 

A szállítások végrehajtá
sának szervezése, a szál
litmányok összeállítása 
és vezetése, szállitólép
csök menetvonalának és 
tevékenységi pontjának 
meghatározása, rakodás 
szervezés. 
A hadtáp felderítés vég
rehajtása, a forgalomsza
bályzás megszervezése. 
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A hadtáp alegységek telepü
lési és elhelyezkedési körle
teinek, elCrevonást, vagy 
hátravonást szabályozó te
repszakaszainak ~eghat&
rozása. 

Az Srzés-védelem követelmé
nyeinek és főbb irányainak 
~eghstározása az adott csa
pat harcbiztositáSi rend
szeréhez alkalmazkodva. 

A készletek operativ és ~zin
tétikus nyilvántartása és 
jelentése. 

Az anyagi biztosítás haté
konyságának folyamatos el
lenőrzése. 

Beszerző helyek, helyi 
erőforrások, ~ételezu 
helyek elosztása, azok
hoz ·való utalás. 

Az adott szakanyag tö
megpusz ti tó fegyverek 
elleni megóvásával kap
csolatos rendszabályok 
kiadása, speciális tüz
védelmi feladatok. 

A készletek szintétikus 
és analitikus nyilván
tartása, elszámolása. 

Az egyes anyagok rendel
tetésszerü felhasználá
sának ellenőrzése és 
elszámoltatása. 

A szállító-ellátó alegysé
gek, jármüvek elheJ.yezése 
és telepítése a terepen, 
áttelepülés, menet és 
elórevon~s vezetése. 

A töme~pusztitó fegyverek 
elleni védelem és órzés
védelem megszervezése, 
vezetése. 

A készletek operatív és 
analitikus nyilvántartá
sa és jelentése, a mál
házási helyzet folyama
tos regisztrálása. 

Az egység, alegység sze
mélyi állományának konk
rét feladatra való fel
készítése, a politikai 
biztosítás megszervezése, 
a tevékenység feltétele
inek folyamatos fenntar
tása, a kötelék saját 
biztosítása. 
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A fejezet elején általam felsorolt három 
hadtáp vezetési terület, illetve irény, valamint kisérle
tem a vezetö szervek közötti felelősség elhatárolására 
alátámasztja azt a tényt, hogy a ceapathsdtáp vezetésében 
két alspvetö szerv, szint 1 vagy személy kell tevékenyked
jék és a felelöeség is kétfelé oszlik meg, 

Először a parancsnok közvetlen munkatársa, 
helyettese, törzsének szerves részeként szUkség van szerv
re, személyre mely /1 aki 1/ a parancsnok elgondolásának 
és elhatározásának birtok~ban, a várható feladatra való 
teljes rálátással, az alárendeltek helyzetének teljes is
meretében felelősséget visel az egész tevékenység anyagi 
biztositásáért és ezzel kapcsolatosan parancsnoká.nak ja
vaslatokat tesz, illetve az adott biztositási terUleten 
belül általános rendszabályokat valósit meg, 

Mó.eodszor szükség van olyan vezető szervre 
vagy személyre - az anyagi biztositás minden szintjén - aki 
a kapott részfeladatok megoldásának összes lehetőségeit 
ismerve, a rendelkezésre álló konkrét erők és eszközök 
lehetöségeit megitélve, azokkal közvetlenül rendelkezve 
folyamatosan szervezi ée irán;yitja a parancsnok, az álta
lános vezető szerv által kiadott elhatározás alapján a 
végrehajtó tevékeeysé11et, ezzel kapcsolatban részletes 
rendszabályokat valósit meg, 

A két téle felelősséget egy szerv, vagy 
személy egyszerre nem viselheti, Ezért a hadtápvezetés 
ilyen jellegU megosztása nem csupán praktikum, hanem a ve
zetéselmélet törvényei által feltárt szUkségszerüség is, 
Határozottan vissza kell utssitsni minden olyan nézetet, 
mely különböző "létszám elgondolásokból" eredően a parancs
nok hadtáphelyettesét és az adott hadtáp alegység parancs
nokát egyszemélyben kivánja meghatározni. 
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Egyes személyek, szervezők s ·vezetés ha
tékoeyságénak utJát s vezetési lépcsők ezé.·· 
mének csökkentéseben keresik. Az igény és 
s gondolat e tekintetben helyes, a vezeté-· 
si lépcsők számának csökkentését azonban 
nem a vezetés felelős személyeinek kiik
tatásával, hanem a vezetési,feladatme~sza
bási, döll'tési szintek cso~kentesével e
het elérni. Ha a szQ11It6-e11ato egyseg, 
vagy osszevont hadtápegység, alegység pa
rancsnoka egyben a harci kötelék parancs-· 
nok hadtáp helyettesének feladat körét is 
betölti, a vezetési szintek nem csökkentek, 
mert a hadtápvezetés fent emlitett terüle
teinek mindegyikén meg kell hozni a dönté
seket. 

A parancsnok törzsének és sz alárendelt 
egységek par~ncsnokainak közös személyek
ben való összehozása csak látszólag prak
tikus, csak látszólag könnyiti a vezetést, 
a valóságban neheziti, bonyolitja azt, 
megnöveli a helyzet megitélés időtartamát 
és növeli a szubjektiv tényezőket s ps~ 
rancanok elhstározásénsk kialakitásában. 
/s 6?.1/ 

Ezért egyértelmüen ki kell jelenteni, hogy 
sz seyagi biztositás egyetlen, tehát legalsó tagozatén. 
sincs lehetőség arra, hogy valamelyik hadtáp alegység pa
rancsnoka s parancsnok hadtáp helyettesének fela·datkörét 
is betöltse. A hadtáphelyettes feladatköre, funkciója, fe
lelőssége a zászlóalj, osztály anyagi biztositási tagozat
ban is jelentkezik, ezt tagadni nem lehet, sz ilyen beosz
tás szervezése s tudomány oldaláról megközelitve feltét
lenül indokolt •. 

Más kérdés, hogy ideiglenesen, állomány 
gondok miatt ezt a munkakört maga s zász •. 
. lóslj /1 osztály :/ parancsnok, vagy egyik 
helyettese látjH el, de semmi esetre sem 
sz ellátó szakaszparancsnok. 

67, = Az ellátó alegység parancsnoka a parancsnok felé 
tett javaslatában nem alapvetően a harcfeladat ér
dekeiből, hanem saját alegységének lehetőségéből 
indul ki. . 




