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2./ A vezetés modellje. 

A hadtúpvezetéti8rt felelós parancsnok he
lyettes és a hadtáp alegység p&rancsnok vezető tevékenysé

gében jeleutkezö felelcsséget és együttműködést az alábbi 

modellben kisérlem szea:léltetni: 

ALA
1 

RENDELTEK 

f:GYŰTTMÚKÖOÉ:.J AHAO- EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ A<. ÁTADÁSBAN 
TÁP HCt..JZCRVEZÉ:.fÍBCN 

JZAli is 
EGYl.!8 
AI.C Y. ft;c 

A vbzl,, ton a vezetői tevékenység tartalma 

mellett igyekeztem a fo lelösség és az együttműködés kö

rülményeit is kidolgozni . 

.A hodtr,p vezetése nem elszigetelten való

sul meg 1 és a jelen vezetési rendszer szerint azért apa
rancsnok több helyettese és közvetlenül alárendelt fegy

vernemi főnöke is felelős. A szállitó-ellátó egység, al

egység olyan harci-technike.'1 anyagoK. konkrét bizt0sit&sá

val foglalkozik, amelyek megh&t~rozott szakcsap~tok, harc-
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rendi elemek, a harotevékenyeéggel biztositási vonatkozás
ban áll6. különbözö szervek tevékenységét segitik · elö, 
Ezért szükségesnek láttam a szállit6-ellát6 egység és al
egység egész vezetési rendjét az elöljár6, mellé ás alá
rendelt szervek és kötelékeit komplexumában· felvetni., a 
direkt értelmü alárendeltség és a szakmai irányitáai vi
szony egyértelmü elhatárolásával,.Ezzel kepoaolatoa elgon
dolásomat az alábbi ábra szemlélteti, 

JAv. VO. A60. PK. 

---
Közvetlen, teljes fele~ 
löaségü alárendelés 
Közvetlen alárendeltség 
megtöltése szekmai tar
talommal, 

EÜ. Al!6 PI< . 

.SZÁtLITO ALE6Y.tÉli6K. 

-:--' Korlátozott,szakmai 
befolyásolás, a kész
letek elosztására vo
natkoz6 alárendelt
ség, 

--- A fenti áteresztése, 



' ! 
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A jelenleg érvényben lévő hadtáp szerve
zet egyik jelentős szervezéselméleti korlátjaként sorol
tam fel az első fejezetben, hogy ez egymásnak ellentmondt 
vezetési irányok nehézkességet és lassuségot eredményez
nek. A fenti modellben ábrázolt vezetési rendszer jellem
zéseként a következő megállapitásoltat teszem1 

a./ A szállító-ellátó egység, alegységpa
rancsnok a parancsnok hadtáphelyetteeének van alárendel
ve,· akinek nevében - magasabbegységek szintjén - a hadtáp 
törzsfőnök jogosult intézkedni. 

b./ A parancsnok .hadtáphelyettese a fel
adatok· meghatározásánál figyelembe veszi azt a tényt, 
hogy a ·hadtápbiztosi tás egészéért viselt felelö.ssége ér
dekében számitásba kell vennie az egyes szolgálati- ellá
tási ágak sajátos követelményeit, elhatározásakor tehát 
meghallgatja a szakmailag illetékes személyek jelentése
it és igényeit. 

c./ A szolgálati - ellátási ágak vezetői 
az an:yagok elosztásával és rendeltetáeszerü felhasználá
sával kapcsolatos igényeiket a szállító-ellátó egység ,al
egység törzsén, vezető, szervén /1 és nem parancsnokán :/ 
keresztül juttatják el a prófiljuknak megfelelő egyea ke
zelő alegységekhez, részlegekhez. 

d./ A szállitó-ellátó alegység, egység 
törzse az érkezett szakmai jellegü intézkedéseket tudo

.másul vétel után egyenesen, vagy öeszesitve továbbitja 
az adott szállitó-ellátó alegységekhez és egyben azonnal 
biztosítja azok realizálását. 

e./ A szállító-ellátó egység, alegység 
parancsnoka közvetlen és kizárólagos, tehát egyaránt füg
gelmi és szakmai elöljárói jogkörrel vezeti a széllitó 
jellegü alegységeket. 




