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NÉH,\NY OSSZEFOGLAI.ó KÖVETKEZTETÉS ÉS 
JAVASLAT 

1./ A szállitó-ellátó szervezetek reform
ját, strukturájukkal és müködésükkel kapcsolatos elgondo
lásomat az anyagi biztositás általános rendszerén~k és 
alapelvének figyelembe vételével, azon belül fejtettem ki 

.és következtetésem, hogy az anyagi.biztosítás rendszerének 
megváltoztatására jelen pillanatban nincs szükség. Ennek 
ismételt kihangsulyozását azért látom szükségesnek, mert 
mind a NATO országok katonai teoretikusai, mind néhány 
hazai szerző egyartnt felvetett ezekkel kapcsolatos gon
dolatokat. Nyugaton egyre inkább terethódit az anyagi 
biztosításnak az a rendszere, amikor egyes tagozatokon a 

hadtáp nem a csapatok szerves részét képezi, hanem "tá
mogató szervet, támogató parancsnokságot" emlegetnek, 
mely a biztosított köteléken kivül áll. Ilyen álláspon
tot fejt ki és. javasolnak a N.ÁTO-ban, amikor a közvet
len hadtáp támogatást nem a csapatok szervezetszerü had
tápjával, hanem integrált, vegyes megerősitö hadtáp al
egységek tevékenységével képzelikel. 

Ez az álláspont elég elterjedt a NATO kö
rökben és a kisérleti bevezetés alatt álló COSTAR rend
szer is erre épül. 

Verhuff, a holland hadsereg örnagya /1681/ 
ki is fejti, hogy miben folyik a vita. Megállapitása sze
rint arról von szó, hogy vagy a hadosztály, vagy a dandár 
hadtápját teljes egészében ki kell /1 vagy nem kell 1/ 

kapcsolni, hogy az anyagáramlást meggyorsítsák. A vitában 
ellentétes álláspontot foglalnak el az olaszok, közöttük 
pl. Cellentani tábornok/: 69.:/ aki nem ért e,s:yet a 
68. = Verhuff, id. cikk. 6. old. 
69. = Cellentani Dodbi: Hadosztály hadtáp háboruban.Rivis

ta, Militare 1970/l.kéziratos fordítás: MN Hadtud. 
könyvtár. 
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tagozatok kihagyásával. Kifejti, hogy abban az esetben,ha 
a hadosztály készleteit a dandárhoz delegálnák, vagy a 
hadsereg hadtáphoz centralizálnák, az "osztagok" /:való
szinüleg dandárok:/ tulságos elnehezedése jönne létre, 
miközben az operativ keret mind mozgékonyabb és könnyebb 
harci egységeket kiván meg. 

Hazai szerzőink közül e problémával legki
terjedtebben és legkonkrétabban Lapos Mihály alez. foglal
kozott /:70.1/. A hadtápbiztositás korszerüsitésének leg
fontosabb problémájaként emliti;"A hadtáp tagozatok számá
nak csökkentését", s a következőket jelenti ki: "Figyelem
be véve a <.'sapathadtápban az egyes .tagoz.atok helyét és sze
repét, kézenfekvő, hogy a megoldást egység vonatkozásban 
célszerü keresni"; másutt: "A probléma megoldásaként cél_ 
szerü volna sz ezred hadtáp tagozatot kikapcsolni, illetve 
megszüntetni". 

Anélkül, hogy részletekbe mennék, ezzel 
kapcsolatban sz alábbiakat fejtem ki: 

- az ezred anyagi biztositási tagozatán 
tárolt anyag egyszerű kiiktatásával sz egység főirányban 
támadó csoportositásának egy teljes napi lőszer és hajtó 
anyag készletét zárnánk ki a csapathadtápból; 

- abban az esetben, ha sz ezrednél jelenleg 
meglévő készleteket a zászlóaljhoz delegálnánk, a gépkocsi
zó lövész zászlóalj hadtápját aránytalanul megnövelnénk és 
az oszlop mélysége elérhetné az 1,5 - 2 km-t is; 

~ ha az ezred készleteJt a hadosztályhad
tápban összpontositanánk, ez a hadosztály hadtáp állományát 
együttesen kb. loo tehergépkocsival növelné meg, oszlopának 

?o. = Lapos Mihály alez.: A hedtápbiztositás korszerüsité
séröl1 HadtápbiztosHás 1969. 3. sz. 
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hosszát 16 %-al emelné, terület szükségletét pedig 4-5 
km2-el bövitené /1 nem beszélve a vezetésben, a forgalom 
irányitásban és az utfelderitésben jelontk:ezö következ
ményekről1/, 

Mindez nem jelenti azt„ hogy a csapathad
tápon belül az egyes tagozatok szerepét az adott helyze-
tekben sajátosan értékelve, időszakosan, a he~ettől füg
gően nem lehet egyes tagozatokat megerösiteni más tagoza
tok terhére, 

Az elözö kutatási idősi:ak eredményeinek 
összefoglalása során, annak szerzői, ö11szeállitói is 
felvetették az anyagáramlás meggyorsitása érdekében bizo~ 
nyos tagozatok kihagyásának lehetőségét, A tanulmány azon
ban /1 71, 1/ ebben a kérdésben nem foglalt határozottan 
állást. Kijelentette, hogy a próbléma megoldásának ez nem 
kizárólagos és feltétlen utja és ehhez hozzá tette,·."azon
ban óhatatlanul sztikségessé válik a hadtáp dinamizmusának, 
reagáló képességének elözöek során részletezett nagyobb 
irányu növelése, többek között szervezeti kiegész i.tése" 

A magam részéről az eddigiekben a most 
idézetteknek megfelelően kiséreltem meg ~ljárni és az anya
gi biztositásban jelentkező problémákat korszerü,mozgé
kony szervezetek létrehozásával, kifejlesztésével és dina
mikus, rugalmas működési formák kutatásával próbálom meg
oldani, 

2./ A következtetések között kell foglal
koznom e szervezetek létrehozásának szövetségesi követ
kezményeivel, miután a VSZ-en belül természetes követel
mény bizonyos szervezeti azonosság, Ennek részben elvi 

71, = A szárazföldi csapatok hsdtápbiztoaitáaának, ••••. 
id.·., cikk. 99, oldal, 
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- részben praktikus okai vannak, Az elvi ok az egységes 
katonai doktrina, egységes alapokon nyugvó hadtudomány, 
és sz erre épülő egységes szervezeti elvek, 

E tekintetben - nézetem szerint - ez álta
lam javasolt szervezeti elvek nem jelentenek eltérést. A 
szervezeti fejlesztés szükségességének indoklásánál éppen 
s hadUgyi forradalom marxista jellegü értékeléséből indul
tam ki, A haditechnikai rendszerek egyirányu fejlődése, a 
harceljárási formák egyeztetett kialakitása az összes szo
cialista ország hadseregében napirendre tüzi a szervezeti 
kérdéseket, Az átfegyverzés egymástól kissé eltérő üteme, 
továbbá sz egyes népgazdaságok némileg eltérő helyzete 
azonban azt eredményezheti, hogy egyes országokban külön
böző.időben kerül sor szervezeti reformokra, Hazánkban a 
sokoldalu tényezők ezt most, az 1970-e~ évek elején tették 
aktuálissá, 

A szállitó-ellátó csapatok szervezeti 
alapelveit, szervezésüket befolyásoló tényezőket a hadtáp
biztositás, ezen belül az anyagi biztositás valamennyi szo
cialista országban egységesen értelmezett rendszeréből ve-. 
zettem le, Ez az élenjáró szovjet hadtudományból szárma
zó szocialista hadmüvészeti elveken alapul, egységes értel
mezését a vezető állomány egységes kiképzése, a közös gya
korlatok és konzultációk biztositják. Az egységes szálli
tó-e llátó szervezetek ·S l vi vona tkoz ásbsn semmit nem ta
.gadnak az általában érvényben lévő elvekből és semmi gyö
lleresen mást nem teszne:c ahhoz hozzá, 

A szövetségesi probléma praktikus oldala 
a szervezetek ideiglenes át-alárendelésével kapcsolatos. 
Természetes tényező, hogy szövetséges, több nemzetiségü 
seregtes·tek által végrehajtott hadmüveletek során elke
rülhetetlen e szoros harcászati együttmüködés, magasabb-

• 
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egységek, egységek, sőt alegységek ideiglenes, vagy tar
tósabb át-alárendelése. 

Ehhez az szükséges, hogy sz egyes nemzeti 
fegyveres erök alapvető, elsősorban összfegyvernemi köte
lékei lénye~es szervezeti azonosságokat tartalmazzanak. A 

gépesitett lövész és harckocsi hadosztályok, ezredek, a 
tüzér és légvédelmi tüzér dandárok, ezredek, osztályok, 
mUszaki zászlóaljak közel azonos tüz és csapásmérő erővel, 
kapacitással kell rendelkezzenek. Magától értetődik, hogy 
ez a követelmény fennáll az adott csapat biztositására hi
vatott szervezetek vonatkozásában is, 

A lényeges szervezeti azonosságok azonban 
nem jelentenek és nem jelenthetnek szervezeti unifikációt. 
A csapatok harci-technikája egységes, de nem egyforma, eb
ből eredően a szervezetek is egységesek, de nem egyformák, 
Még fokozottabban vonatkozik ez az ellátó szervezetekre, 
miután itt a különbözöoégeket indokolja a1 

- harci-technika, 
- harci szervezet, 
- hadtáptechnika bizonyos foku eltérése, 

A Varsói Szerződés hadseregei prágai Első 
Hadtudományi Hadtáp Konferenciáján ezek a kérdések - bár 
hadmüveletl hadtáp relációban - szintén felmerültek, A 
témához közelálló kérdésben korreferátumot tartó Damó 
László ezredes szerinti "az egyes hadseregek hadtápjai a 
hadsereg épitésének megfelelően és a nemzeti sajátosságo
kat 1'igyelembe véve szervezetileg, országonként bizonyos 
vonatkozásban eltérnek egymástól ••• A konfor~ncia azt 
javasolta, hogy a hadt~p szervezeti egységesitése érdeké
ben az Egyesült Fegyveres Erőkön c<>lül jöjjön létre egy 
munkabizottsá&'.'., __ .~/~:_7~2~·-:~/~~~~~~~ ~~~~~~~~ 
72, = Darnó Lúszló1 Ti,,iúkoztató •.• 1970. nu·:. 17-20-ig le-

í'olytatot·c Hadtudomúnyi Hadtáp Kon1'eronciáról. 
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A magam részéről ugyértékelem, hogy a nem
zeti sajátosságok alatt nem a csapatszer
vezet "történelmi hagyományait"!, vagy ter
minológiai vonatkozásokat kell rteni.Itt 
a nemzeti sajátosságokat a hadszintér jel
lege, az adott népgazdaság belső problé
mái, a haditevékenységre való átállás és 
harckészültség, valamint a béke gazdálko
dás közötti viszony határozza meg. 

Sorol,juk fel, - a kifejtés igénye nélkül -
azokat a kritériumokat, melyek valamennyi szövetséges tag
ország szárazföldi csapatai ellátó szervezeteiben nélkülöz
hetetlenek1 

a./ Rendszeresitett készletként, vagy anya
gi megerősités formájában rendelkezniök kell azokkal az 
anyagi eszközökkel, amelyek az át-alárendelés időszakára 
biztositják a _sikeres tevékenységet, illetve azokkal,ame
lyek valamely egységes mértékegység alapján valamennyi 
tagország oeapathadtápjára közel azonos szinten elö vannak 
irva. 

Az általam kifejtett szervezeti alapelvek 
szerint a szervezet nagyságát alapvetően meghatározó té
nyező éppen a szállitandó készletek mennyisége. A mozgó
készletek szintjének megállapitása és egységesitése nem 
szervezeti kérdél3. 

b./ A szállitó-ellátó csapatok legyenek 
képesek a felhas::nálásra kerülÖ valamennyi anyagfajtából 
és szolgáltatásbol ellátást biztositani, ehhez megfelelö 
szakszemélyzettel és aparátussal kell rendelkezzenek. 

Éppen ez a probléma kó,,.ys:.eritett a disz
szertáció kidolgozása soI'án bizonyos határozatlanságra a 
tábori sütő alegységek és egyes szolgáltató szervezetek 
vonatkozásában. Í\Illlak ellenére, hogy vallom, miszerint s 
termelő és szolgáltató jellegű feladatok zömét a hadmü-
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veleti hedtápban befejezett szinten kell megoldani, ter
mészetes követelmény, hogy kenyérellátáa, fürdetési lehe
tőség, stb. nélkül nem lehet nemzeti hadosztályokat át
alárendelni akkor, ha a más nemzetiaégü seregtestnél ez 
caapathadtáp feladat. 

Ezért ebben a kérdésben a feltételesség 
álláspontjára kell helyezkedni. Ez a feltételesség azonban 
megnyilvánulhat o].Jan formában is, hogy át-alárendeléakor 
a hadmüveleti hádtápból a szállitó-ellátó zászlóalj alá_ 
rendeltaégébe kerül sütő alegység, fürdető alegység, ke
reskedelmi részleg, stb. Ennek élő gyakorlata van érvény
ben az önálló egészségügyi osztagok esetében. 

e./ Az adott szervezetnek biztositanis 
kell, hogy készleteivel együtt a csapatot minden körülmé
nyek között kövesse, azzal együtt bármi].Jen manővert vég
re tudjon hajtani. 

Az általam jellemzett szervezési követel
mények között a szervezeti mozgékonyság alapvető helyet 
foglal el. 

d./ Az anyagi biztoaitásra hivatott egy
ség, alegység megfelelő vezetöszervvel, hiradóeazközök
kel rendelkezzen, hogy be lehessen illeszteni az uj se
regtest, vagy magasabbegység vezetési rendjébe. 

Ennek biztositása véleményem szerint az 
adott szervezeten belül elsősorban hiradástechnikai prob
léma. 

Mindezek alapján ugy látom, hogy a disszer
táció tárgyalási részében kifejtettek a szövetségesi dokt
rina alapelveinek megfelelnek, praktikus szempontból nem 
jelentenek problémát. 
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Meg kell jegyeznem, hogy a lengyel csa
patoknál mé.r néhány éve ugynevezett ellá
tó csapatok, alegységek vannak, melyek 
teljes egészében szállitó szervezetekre 
épülnek, a kezelö-tároló személyzet a leg
kisebb szállitó kötelék parancsnokának van 
alárendelve. 

A Német Nemzeti Néphadsereg szárazföldi 
csapatainál folyt kisérlet, melynek során 
a hadosztály raktárakat egyszerüen aláren
delték a szállitó zászlóalj parancsnokok
nak. 

}./ Mint_a bevezetöben leszögeztem, a disz
azertációban csak a csapathadtáp szervezeteit vizsgáltam. 
Az an;rag tárgyalása során mégis kitekintést tettem a hadmü
veleti hedtáp egyes vonatkozásaira, mert a csapathadtáp el
szigetelt vizsgálata nem lehetett oélravezetö, meg kellett 
találnom azokat az összefüggéseket, melyek az elöljáró ta
gozatok oldaláról a csapathadtápra befolyáet gyakorolnak. 

A kutatómunka befejezése során azonban 
olyan következtetésre jutottam, hogy a megállapitások egy
része alkalmazható a hadmüveleti hadtáp kötelékek, magasabb
egységek, elsösorban a hadsereg mozgó bázis szervezetére is. 
Ez abból ered, hogya 

- a csapathadtáp szervezetben létre~övö 
változás vissza kell hasson a hadsereghadtápra és 

- a szervezettel szemben fennálló követel
mények egyrésze lérzyegében azonos. 

Ezért vélemérzyem szerint a hadsereg mozgó 
bázis szervezeti korszerüsitésével kapcsolatban az alábbi 
kérdéseket lenne cé lszerü vizsgélat alá venni1 

a./ Nem lenneecélszerü a szállitó zászlóal
jakat a mozgóbázis főnök alárendeltségébe helyezni, azzal 
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egyidejüleg, hogy annak törzsét erre alkalmassá is tesz
szük? 

b./ Nem kell-e hagyományos raktárszerve
zetet esetleg revizió alá venni és r~galmasabb, osztha
tóbb szervezeti formákat keresni? 

o./ Nem lenne-e szükséges az összes szol
gáltató és termelötevékenységet a hadsereg mozgóbázisra 
leszoritani ·és e célból az összes szervezeteket ott össze
vonni? · 

4./ Az első fejezet következtetései sorén 
megállspitottam, hogy az anyagi biztositás szervezetei szét
forgáceoltságának megszüntetése érdekében a centralizáció 
utjait kell követni. A további fejezetek során ez a követ
keztetés nem csak megerősödött, de ki is bővült. Megitélé
sem szerint bizonyitást nyert, hogy korszerü harcban a ru
galmas, gyors anyagi biztositás osak egyUttmilködö, szerve
zetileg, vagy a müködés során integrált, komplex elemekkel 
oldható meg. 

Ez a tétel véleményem szerint nem csak az 
anyagi biztositás szerveire érvényes. A szervezeti oéntra
lizáció lényegében befejezett folyamat az egészségügyi 
szolgálatban. Azért fogalmazok ury, hogy befejezett, mert 
bizonyos tagozatokban nem régiben még e területen is je
lentős szervezeti széttagoltság volt tapasztalható. 

Az utóbbi években egységes szervezetek·, 
vagy közel egységesek alakultak ki a közuti biztositásban, 
a kommendáns, ut és hidépitö egységek ugyanis közös maga
sabbegységekbe kerültek összevonásra. 

A technikai biztositás egységes szerveze
teinek létrehozása ma még osak elméletileg napirenden lévö 
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kérdés. Kockázat nélkül kijelenthetjük azonban, hogy e 
probléma megoldása itt talán még sürgetőbb, mint más biz
tosítási ágakban. A sérült technika vontatásénak megoldat
lansága, a komplex hadi-technikai eszközök javítása he
lyileg történő összehozáaának szükségessége, a kis nagy
ságrendü, de önálló javitószervezetck, mühelyek között ta
pasztalható kapacitás felesleg és egyidejü kapacitáshiány 
egyaránt sürgetőleg vetik fel·mind a csapathadtápban, mind 
más tagozatokban a centralizációs lépéseket. 

Az egységes technikai szolgálat létreho
zása a magyar katonai szakirodalomban felismert, felvetett 
azükségszerüség. Megvalósítása nem késhet, a folyamatos 
szervezeti iojlesztés általam felvetett törvényszerü okai 
~zekre a szervezetekre is vonatkoznak. Éppen a harceszkö. 
zök kiszolgálására hivatott szervezeteknek kell elsősorban 
alkalmazkodni a megváltozott hadi-technikához és az őket 

magukbafoglaló caapatszervezethez. Nehezen megmagyarázha
tó, hogy lehet a PSZH-ekkel ellátot.t gépesített ezredek és 
zászlóaljak technikai biztositását lényegileg azonos struk
turával ellátni, mint a tehergépkocsikkal felszere.lt lövé
szekét. 

Az e kérdésekben utóbbi években mc,gjelent 
publikációk és a r.yakorlatok során levont tanulságokból 
arra következtetek, lLogy e kérdés megoldása napirenden van. 
A szállitó-ellátó csapatok szervezetére vonatkozó nóhány 
megállapítás, strukturális alapelv - nézetem szerint - fel
használható az egységes technikai biztosító szervezetek 
kialakitása során is. Tézisszerü felsorolásban ezek a kö
vetkez ők1 

- a kihasználatlan kapacitás elkerülése 
érdekéb01 komplex javitóteclmikára és 
általénos szakember képzettségre kell 
törekedni, a kis ós esetle~ középjavi
tási igény ezt lehetővé is teszi. 
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- a szervezetnek biztositania kell vala
mennyi - a csapatnál rendszerssitett
technikai eszköz vontatását és javítását; 

- a szervezet kialakitásánál a komplex ér
telemben jelentkező javitási-vontatási 
szükségletből kell kiindulni, levonva 
ebből az elöljáró, vagy alárendelt ta
gozatokban elvégzett feladatot.; 

- a szervezet belső strukturáját mozgékony, 
helyüket gyorsan változtató, komplex ösz
szetételü elemekből kell felépiteni, me
lyek képesek a biztositás egyes felada
tait a helyszinen is elvégezni, vagy a 
sérült technikát gyüjtőhelyre vontatni; 

- a technikai biztositás szervezeteinek 
is rendelkezniök kell az "önfenntartás" 
alegységeivel. 

5./ A hadtápbiztositáa egésze szempontjá
ból több éve vitatott kérdés a hadtápbiztositás, illetve 
hadtápvezetés egysége, egységes szervezetei. 

A hadtápbiztositás fogalma, tartalma ren
dezett. Az is tény, hogy a hadtápbiztositásra hivatott 
szervezeteket jelenleg egymástól bizonyos értelemben.füg
getlen, önálló vezetőszervek irányitják. E vezetőszervek 
a hadtáptörzs, különböző technikai szolgálatok; a rakéta
fegyverzeti szolgálat/: mely lőszer ellátással is foglal
kozik:/, egyes fegyvernemek, vagy szolgálati ágak anyagi 
beosztásu személyei, stb. 

Abból a tendenciából, melyet az egyes biz
tositási ágakon belül megfigyelhettünk és melynek egyes 
részleteit a .disszertációban kifejtettem, levonhatunk o
lyan következtetést, hogy a hadtápbiztositás szervezete
inek vonatkozásában .jelentkező centralizációs folyamat 
előbb-utóbb kiterjed az egyes biztositási ágazatok hatá
rain tulra is. 
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Ennek a centralizációnak e vágsö pontja, 
abezolut teljessége nyilvlm ez összes hedtápegységek és 
alegységek egyetlen ve.zetöszervnek való alárendelése, egy
séges kötelékbe, elegységbe, egységbe, mageeebbegyeégbe 
való összevonása. 

Erre vonatkozóan ismerünk hazai és külföl
di nézeteket egyaránt. Pl. egy svájci szekiró ezt irja, 
''Meg kellene vizsgálni nem volna-e helyes a badosztályon 
belül egy ellátó. ezredet létrehozni" /1 73. 1/ Vagy ·egy 
nyugat-német forrása "továbbra is törekedni kell a dandá
rok, illetve hadosztályok ellátó csapatainak egy zászló-

. alj törzs általi összefogására a megnövekedett mozgékony
ság és az ebből a mege11ebbegységek harcára származó köve
telmények miatt." 

Hasonlóképpen foglalnak állást olasz szerzők, akik karban
tartó, ellátó és szállító osztagról beszálnek, az· ameri
kaiak a közvetlen hadti,p támogatás fogalmán belül és a 
hollandók, akik érdekes módon a legintenzivebben sürgetik 
ezt a centralizációt. 

A Megyur Néphadsereg tábori hadtápja lé
nyegében olyan egységes ·kötelék, amelyben az egyszemélyi 
parancsnoknak, a tábori hadtáp főnökének vannak alárendel
ve a különböző bázisfőnökségek, javitóüzem parancsnokok, 
egyéb intézetek, és a biztoeitó egységek és alegységek is. 
E mellett - a tábori bedtápfőnök törzseként - megtaláljuk 
az egyes anyagi és technikai szolgálati ágak főnökeit is. 

Véleményem szerint a hadtápbiztositást 
végző valamennyi szervezet közös kötelékbe VGnáea a fejlő
dés egy bizonyos fokán feltétlenül napirendre kerülő, 
ezükeégezerüen megoldandó kérdés, jelenleg azonban ennek 
sem szükségességéről, sem lehetőségéről, tehát feltétele
iről .sem beszélhetünk. 
73. " Wemul11 Perkineon kór e hedeeregben.Honv.1972. /2. 
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A tendencián belül azonban vannak olyan 
megvalósulási állomások, melyekről beszélnünk kell, 

- A feltétlenül szükséges koordináció ob
jektive szükségessé teszi, hogy az erre összetételénél, 
félkéazültségénél és jelentőségénél fogva elsősorban hi
vatott és alkalmas hadtáptörzs ezt a feladatot általában, 
de elsősorban a hadtáp megszervezése, az utánszállitáa 
és a hadtápvezetés fenntartása terén a rendelkezési jog 
bizonyos elemeivel megoldja, 

- Fenti feladatok ellátására a hadtáptör
•aet alkalmassá kell tenni, Kezébe kell adni a HVP-on be
lül azokat s vezetéstechnikai és hiradóeszközöket, me
lyekkel e feladatokat meg lehet oldani. Egyre inkákbb 
szükség van tehát arra, hogy a hadtáptörzs kezében - csa
pathadtáp vonatkozásban - adatfeldolgozó alközpont és a 
teljes hadtáp- hiradáa biztositására hiradó alegység le
gyen. Ez esetben nyilván caökkene, vagy megszurme a je-

' lenlegi hadtáp egységek ilyen jellegü állománya. ' 

- A hadtáp őrzés-védelme, tömegpusztitó 
fegyverek elleni védelme, a forgalom biztositáaa a kesöb
biekben megfogja követelni, hogy a parancsnok hadtáphelyet
tasének, mint 11 "mögöttes" terület biztoaitáaáért felelös 
személynek a kezében valamennyi hadtáp egység, vagy al
egység biztositására alkalmas őr, légvédelmi, vegyvédel
mi, tüzvédelmi, forgalomszabályzó alegység legyen. Ez a 
változat a disszertáció tárgyalási részében is szerepel, 

- Az egységes hadtápvezetés, a hadtápbiz
tositás integrált jellege kialakulásának jelenleg belát
ható végsö állomása az anyagi, technikai, egészségügyi, 
valamint egyéb irányu biztositás egy vezetőszerv által 
történő centralizált irányitáae, a biztositás' végzö 
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alegységek és egységek közös szervezetbe vonása. Ez s 
perspektivs Dsmó ezredes megfogalmazásában s következő
képpen hsngzik1 "Esetleg célezerünek látszik szerveze
tileg fokozatosan összevont, valamennyi hsdtápbiztositá
si szervet :1,ntegráló llsdtáp /lsnyagi-techniksi1/ egysé. 
ges vezető szervek kislakitásánsk vizsgálata". /174.1/ 

6./ Tudomásom van arról, hogy kutatómun
kám befejezésével körülbelül egyidöben egyes kötelékek 
az:1,ntjén.már kislskultak,msgassbbegységek szintjén ter
vezés alatt vannak sz ellátó szervezetekkel kapcsolatos 
állomállydokumentumok, állománytáblá.k. Ezeket munkám so
rán tanulmányoztam, a meglévö, vagy tervezett kereteket 

· figyelembe is vettem • 

A d1sszertác16ban azonban nem konkrét ál
lománytáblák k1slskitá.8át tüztem ki célul, hanem szerve
zeti alapelveket kerestem. Az álta+am szöveg közben, vagy 
mellékletben közreadott szervezeti'sémák, modellek tehát 
nem a konkrét megvalósitás javasiatsként születtek, hanem 
elsösorban az általam levont elvi következtetések szem
léltetése o~ljáb6l. 

Az uj szervezetek alapjainál a régi biré
latsiból indultam ki. E szervezetekre tett birál6 meg
jegyzéseim sz ujonnsn kialskitott, vagy korrigált ellát6 
egységekre és alegységekre annyiban vonatkoznak, amennyi
ben azok még most is magukon hordozzák a régi szervezetek 
korlátait. 

A hivatott állami szervek- által 1971-72-ben 
létrehozott és 73-rs tervezett ellátó egységek és alegysé
gek szervezeti kereteivel még sok·tekint~tben nem értek 

74. = Gondolatok a hadtáp és a technikai szerv~k együtt-
működéséről, Honvédelem "T" 4. sz. 1972. 
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egyet, Ugy értékelem, hogy ezek e szervezeti lépések 
esek ez elsők, melyek - élve egy adott lehetőséggel -
lényegében e régi szervezetek egyezerü összeadását va
lósi tották meg. 

A szervezeti fejlesztés e téren megtett 
lépéseit nem előzte meg, nem előzhette meg hadtudományi 
kutatás. 

Disszertációmat éppen e ezervezetépitée 
további folyamatának szolgálatába kivánom álliteni, mert 
nézetem szerint ez tartalmaz olyan következtetéseket, 
melyeket a hadtáp alegységek állománytábláit kialakit6 
szakemberek figyelembevehetnek. 

Ennek érdekében tehát ez alábbi ejánlAao-
kat teezem1 

1./ Jeveelom, hogy a további uj állomány
táblék kialekitáeára, illetve e meglévő táblák korrekció
jára irányuló munka kezdetekor vegyék figyelembe a ezer
vezetek korszerüsitésére hat6 - általam elemzett - öt 
alapvető tényezőt és e bizonyitás során használják !el 
ez abban emlitett érveket. 

2./ Szervezeti alapelvként kell tudomá
sul venni, hogy a megnövekedett tömegü, vagy effektivi
tásu'kiszolgáland6 szervezetet esek arányosan megnövelt 
tömegü, vagy hatékonyságu szervezettel lehet kiszolgál
ni., 

3.; A létszámprobléma megoldása érdeké
ben egyre intenzivebben keressék a vegyes szakmai számu 
állomány alkalmazásának lehetőségeit. E téren elsöeorban 
e gépkocsivezetői állomány; kettős felhasználására van 
lehetőség, mint, gépkocsi vezető - raktáros; gépkocsi 
vezető - szerelő; gépkocsi vezető - pék; .gépkocsi vezető -
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szakács; stb. A gépkocsi vezetői jogositványok elterje
dése egyre inkább szükségtelenné teszi a "vegytiszta" 
gépkocsi vezetői helyek szervezését. 

4./ Javaslom, hogy a késöbbiek során az 
~lapvetöen szállitó alegységekre ·tagozódó szervezeteket 
azállitó-ellátó zászlóalj, szállitó-ellátó századként 
nevezzék. 

5./ Megfontolandónak tartom, hogy·az 
egyea szállitó alegységek kialakitásánál figyelembe ve
gyék, hos:r közel azonos teherbirásu és tipusu technikai 
eszközök kerüljenek egy alegységbe, 

6./ Kisérleti jelleggel javaslom es:res 
kötelékekben a raktárszervezet helyett, - a csapat alvo
nurása után - kazelö alegységek, vagy részlegek szervezé
sét. 

Az általam javasolt szervezeti keretek 
a hagyományos raktár aparátus helyett más elemeket ter
tel_meznak. Természetes, hogy a béke szervezetben e keze
lö-t/u'oló rajok, részlegek raktárszemélyzetként müködnek. 

A kezelö-t/u'oló alegység szervezet azon
ben lehet6vé tenné, hogy a béke állománytáblákban - a ha
di táblákhoz alkalmazkodva - csökkenjen az önálló raktá
rak, illetve "rakt/u'ocskák" száma. Az azonolj ·vagy hason
_nemü anyagokat tartalmazó raktárak összevonása nem bonta
ná meg az egyes ellátási ágak önállóságát és nem zavarná 
az utalványozás /1 mint gazdasági döntés 1/ jogát, 

A raktárszervezet csökkentése, egyes rak
tárak összevonása a soronkövetkezö idöszakban·szükséges 
és lehetséges, mert, 
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- sz egységes csspstszámvitel, annak ve
zetéséért felelős számviteli részlegek s közeljövlSben , 
mint s nyilvántartás egységes szervei, realitássá válnak1 

- a gazdaságos tárolótér kihasználás s 

különböző raktárak elkülönültsége miatt állandó nehézsé
gekbe ütközik; 

- s mozgékony hsdiszervezetre való áttérés 
miatt, már békében is, szükebb csspstrsktér szervezetet 
oélszerü fenntartani 

- a raktári személyzetek terheltsége diffe
renciált, ez munkaerő és tároló-rakodó berendezés terüle
tén egyes helyeken tulterheltséget, egyes helyeken s kapa
citás kihsaználatlsnságát eredményezi. 

7./ Mind az erre hivatott felsővezető szer
vek munkája során kislskitott táblák, mind sz általam ja
vasolt szervezeti keretek nem régen alakultak ki, még 
csak s tervező munka eredményei. A gyakorlat még kevés 
igazolást adhat e szervezetek és müködési elveik alkalmas
ságát illetően, Ennek nem mond ellent sz a tény sem, hogy 
magam részéről s gyakorlat számos tapasztalatát is figye
lembe vettem, Ezért - véleményem szerint - bizonyos·, ütemezés
ben, a következő szervezési időszakot megelőzően szükség 
van sz elméletileg legjobbnak itélt szervezetek alkalmassá
gának gyakorlati, kisérlet utján való vizsgálatára sz aláb
biak szerinti ütemben1 

- hadijáték végrehajtása, tanintézeti 
törzsekkel; 

- hadtáp törzsvezetési gyakorlat végrehaj
tása éles törzsekkel; 

- önálló hadtáp egység komplex gyakorlat 
végrehajtása e célra létrehozott alkalmai kötelékkel1 

- harcgyskorlaton történő részvétel. 
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Az uj szervezeti rendszerre való áttérés 

hosszabb folyamat, nem mehet végre egyik napról a másik
ra, az uj állománytáblák kiádúsával, A teljes és egyér
telmü áttérés és egységes szemlélet érdekében az .alábbi 
folyamatot célszerü követni1 

- a parancsnok hadtáphelyettesek általá~ 
nos tájékoztatása és rajtuk keresztül a hadtáptörzsek ál
talános felkészítése, a vezetési relációk értelmezése 
a különböző szolgálati ág vezetőkkel; 

- a szállitó-ellátó egységek és alegysé
gek perencsnoki állomó.nyának rövid, tanf'olyemszerü ki
képzése; 

- a szervezetek müködését szabályozó do~ 
kumentumok kidolgozása, jóvahagyé.ss, kiadása; 

- a szerveze·tek személyi állományának 

fe lkészi tése 1 

- ez uj szervezetekhez igazodó rendsze
res kiképzésre való áttérés, 




