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Kapus Gyula alezredes 

Deák Péter alez. által kidolgozott kandidátusi érte
kezés - a hadtudományi kutatások igényeive,l összhangban -
olyan területét érinti a hadmtivészetnek, amely aktuális 
kérdése a csapathadtáp korszerllsítésének. 

A szerző széleskörti elméleti és gyakorlati felkészült
sége, tudományos munkában szerzett tapasztalatai birtokában 

helyesen ismerte fel - a hadtápbiztosítás hatékonysága nö
velését szolgáló szervezeti JcorszerUsítós tudományos igényli 
kutatásának szükségességét. A témával kapcsolatos hazai és 
killföldi katonai szakirodalom tanulmányozásával és kritikai 
feldolgozásával, valamint a rendszerelméleti munkák megál
lapításai magabiztos alkalmazásával jól oldotta meg a vá
lasztott téma mélyreható vizsgálatát. A kidolgozott érteke
zés hasznosan segítheti a hadtáp szervezetek egynéges rend
szerti fejlesztését, s emellett hasznos alapul szolgálhat e 
téren a további tudományos kutatásokhoz. 

Az értekezés elé állított oSlkitUzéseket jól szolgálja 
az anyag felépítése és tényanyagra támaszkodó tartalma. A 

jelenlegi szervezetek kritikája, a szervezeti fejlesztést 
befolyásoló alapvet5 tényez5k és a megoldást igényl5 fe
szUltségek szigorú számbavétele biztos alapot nyújtanak egy 
elfogadható modellrendszer kialakitásához. 

A szervezetrendszerre történ5 javnslattevés igényeinek 
következetes érvényesítése számottev5en nö'ml.te a munka ér
tékét, mert Így lehet5ség nyílt az egyes apró részkérdések 
taglalása helyett surukturális elgondolások kifejtésére. A 
szervezeti elképzelések kialakításához a szerz5 megfelel5en 
használta a matematikai bizonyításokat. 
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Megítélésem szerint elfogadhatóan helyezte el6tllrbe 
- az anyagi biztosítás rendszere vizsgálatának rovására is -
a szervezettel kapcsolatos elvárások megoldás.ánalt kutatását. 
Helyesen ismerte fel, hogy az anyagi biztosítás Jelenlegi 
struktúrájába 1lleszthet6 rugalmas szervezet képes az anya
gi biztosítás módszerbeli változatossága támasztotta igé
nyek kielégítésére. 

Az értekezés különösen figyelemre méltó gondolatai a 
II. és V. fejezetben kerültek kifejtésre. A javaslatok el
s6sorban a szervezeti fejlesztés tudományos alapokon törté-
n6 vizsgálatához adnak módszereket, de egyben útmutetóul szol~ 
gálnak a szervezetek továbbfejlesztési irányai meghatározásá
hoz is, A konkrétan javasolt oélkitÚzések egy része - azok 
helyességét bizonyítva - megvalósítás alatt áll, illetve egy 
részének létjogosultsága napjainkban már igazolást nyert. 

A téma kifejtése során1 

A szerz6 - kisebb pontatlanságok ellenére is - helyesen 
modellezte a hadtáp szervezetek fejleaztéeét szUkeégszerüvé 
tev6 tényez6ket és azok kapcsolatát. Helyesen tárta fel - a 
harc anyagi biztosításával szemben támasztott követelmények 
alapján - ezen végrehajtó szervezetek megóvását szolgáló új 
er6k és eszközök rendszerbeállításának szllkségességét és mi
n6ségi követelményeit, 

A jelenlegi szervezetek kritikája során lényegremutató
an tárta fel a hadtápalegységek és törzsek hatékonyabb 
funkcionálását el6segít6 vezetési lehet6ségek ellentmondá
sait, a feszültségek megoldásánek szllkségs!erü irányait. 

Igen figyelemre méltó az •ellátandók" és•ellátók" 
arányai alakulására ható tényez6k tárgyalása az értekezés 
Ii. fejezetében. A harcolók és biztosító alegységek, illetve 
az eszközök és állomány optimális arányának - a mozgékonyság 
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és a hatótávolság függvényében való - matematikai módszerek
kel történő vizsgálata ebben a megközelítésben Jól tükrözi a 
fejlesztés kölcsönhatásait /még akkor is, ha a számításhoz 
alapul választott 10 % minimum és 25 % maximum értékek szer
ző által történt meghatározása csak egy célszerü változatnak 
tekinthető/, 

Az arányok kialakulásának periódikus Jell~ét és egye
netlenségét helyesen tárta fel, amikor arra a következtetés
re jutott, hogy a kiszolgáló csapatok arányának növekvő ten
denciáját ideiglenesen Jél lehet lassítani ÚJ kiszolgáló 
technika és ellátási teohnolégiák rendszerbeállításával, va
lamint az ellátási tevékenység hatékonysága intenzív módsze
rekkel való növelésével, 

A hadtápszervezetek egységes, integrált struktúráJú fej
lesztése szempontjából értékesek a szerz6nek a szállító al
egységek szervezeti keretei meghagyására és a szállító csapa
tok - tagozatonkénti - azonos szállító alegységekre történő 
tagolásának elvére vonatkozó utalásai, llasonlóan jól bizo
nyÍtottak a hadtáp müködőképességéhaz, őrzés-védelméhez szük
séges erőkre vonatkozó igények, Ezek nélkül korszerü csapat
hadtáp szervezétek nem képzelhetők el, 

Véleményem szerint teljesen egyet kell érteni a hadtáp 
mozgékonyságát biztosító tényezőkre vonatkozó megállapítá
sokkal, A régi "intézet• ízü hadtáp szervezeti formákat min
denképpen a komplex rendeltetésü alegység és egység szerve
zeteknek kell felváltania, Igy biztosítható az egyszemélyi 
vezetés, a feszesebb vezetettség, az átfedéses funkciók ugyan
azon személyek által történő elvégzése, a megóvás megbízha
tóbb végrehajtása, A harcoló alegységek és azok hadtápbizto~ 
sítását végző hadtápalegységek technikája terepjáróképessége 
és páncélvédettsége közötti ellentmondás feloldására, figye
lemre méltóak a páncélozott szállítótechnika alsóbb tagozat
ban történő rendszeresítését szükségessé ~evő fejtegetések, 
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A hadosztály, ozred és zászlóalj hadtáp szervezetekre 
kifejtett javaslatokban jól tükröződik a szállító alegysé
gek ós az olláuíst végző állomány elsődleges fontossága, 
valamint kifejezésre jut szoros ogyüttmtiködósük szervezeti 
feltételei megteremtésének szükségessége, Ebben a vonatko
zásban a szorzó elképzelései egyboesnek a MN-ben kifejlesz
tés alatt álló hadtáp szervezeti elvekkel, 

A IV. fejezetben - az Új szervezetö szállító-ellátó 
csapatok anyagi biztosítás végrehajtása érdekében végzett -
tovékenységfolynmatát vizsgálva igen figyelemre méltó a 
szerzői elképzelés: miszerint•az anyagi biztosítást a 
komplettírozott anyagkészletekkel megrakott irányszállítmá
nyok üres gépjármüvek ellenében történ6 gyors átadására és 
lehetőleg minél több tagozaton való átfuttatására eólszeru 

alapozni." 

A megrakott és üresen hátrnmozgó jármüvek körforgása 
természetesen elsősorban a harohoz folyomatosan szükséges 
anyagfajtákra érthető. Dár a szerző csak vázlatosan érinti 
az ellátási tagozatok új tartalmú értelmezését, kiszürhe
tő, hogy a szállító gépkocsik "körforgásáért• továbbra is a 
tagozat PK llTPH-ok lennónok a felelősek, Sajnálatos, hogy 
csak nagy vonalakban fejti ki azon gondolatát, hogy: •az 
anyagkiszállítás során az alsóbb tagozatban leürült s~állít
mány gépjármüvoi a lotirülés körzetében várják meg az újabb 
szállítmányok továbbjuttatását•, 

Az V. fejezetben az értekezés előzőekben tárgyaltak 
valamennyi konzekvenciója levonásra került, Így a legérté
kesebb gondolatok itt kerültek összegzésre, Ebben a feje
zetben nyertek megfogalmazást az Új integrált ellátó szer
vezetek valamennyi tagozatára vonatkozó értényességgel a 
hedtápvezetést korszerüsítő javaslatok és elképzelések. 
/Sajnálatos, hogy a tagozatok nagyságrendjéből következő sa
játosságok csak részben kerültek figyelembevételre./ Nagy 
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jelentőségU előrelépést jelenthet a hadtápbiztosítás kor
szerUsítésébon, ha létrehozásra kertilnek az operatív bad
tápvezetés és a végrehajtó funkciók egyszemélyi vezetésé
nek szoros összhangban lévő, de mégis elhatárolt szerveze
ti, személyi stb. feltételei. 

A döntéseket kialakító és a végrehajtást biztosító 
vezetési szervezetek szerző által kimunkált elkülönítése 
kedvező feltételeket teremt a vezetés-tudományi elvek ha
tékony érvényesítéséhez. Ha a PK IrrPH ós törzse részéről a 
•végrehajtás fő irányai és sávja" kertil meghatározásra, az 
ellátó alegységparancsnok a kijelölt •tevékenységi sávon• 
belül maga szabályozhatja a végrehajtás valamennyi rész
kérdését, a •sáv• - végrehajtók felkészültségétől függő -
szélesebbre, vagy szUkebbre állítását, Nyilvánvalóan lát
szik, hogy Így a korszerü hadmüveletekre /harcra/ jellemző 
gyors, éles változások által követelt rugalmas vezetés - a 
biztosított felel6sség és jog arányában - nagy időnyereség
gel valósítható meg a funkciók egysíkÚbb strukturája alap
ján. Az irányítás ilyenképpen történ.S megosztása azonban 
nem jogosít fel arra, hogy az adott tagozat PK RTPil-e ne 
feleljen teljes mértékben és egyetemlegesen az alárendel
tek hadtápbiztosításának megszervezéséért és vezetéséért, 

Az értekezés kétségtelen értéke mellett a szerz6: a 
téma által megköveteltnél kisebb arányban tárta fel az anya
gi biztosítás rendszerfejlesztési célkitüzéseivel szoros 
kölcsönhatásban lév6 szervezetek mennyiségi és minőségi kö
vetelményeit, Általában ez utóbbi az értekezésben zömében 
háttérbe szorult, Így az egyes tagozatok igényelte szerve
zeti nagyságrendek és minőségek igen vázlatosan kerültek 
csak a szerz6 részéről kifejtésre, 

Nem sikerült a fogalomalkotás követelményeinek megfe
lelően definiálnia ez anyagi biztosítást, mivel éppen ma
gát a lényeget kertilte meg, mikor •tevékenység komplexum• 
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kifejezéssé egyszortisítetto azt lo. Emellett az anyagi biz

tosítást végrehajt6 szervezeteket mint alkot6 elemet sem 
sikerült a fogalomban elhelyeznie. 

Nom tartbot6 célszorünok a személyi állomány és tech
nika harcban történő közvetlen ellátási, kiszolgálási fel
adatai egy részét az anyagi biztosítás komplexumáb61 ki
szakÍtva szolgáltatások körébe tartozónak feltUntotni, mi
vel a hadtáp szervezetek ugyanazon állományukkal felváltva, 
vagy azonos időben ellátó, szállít6, kiszolgáló és javító 
/oseromilvelet/ tevékenységet is folytatnak. Ezen elvek 
tisztázása lényegesen befolyásolhatja a szervezeti rendsze
rek egységes kialakítását. 

Például félrevezetőnek tUnő az ólelemollátás és szállí
tás feladatkomplexumból a felfőzés mUvoletót •szolgáltatás
ként• kiszakítani stb. Későbbiekben maga a szerző is hangsú
lyozza ezen feladatok •elválaszthatatlanságát•. 

Ellentmondásosan alakult a téma kifejtése során a had
táp szervezetek módosításának, illetve teljesen Újjal való 
felváltásának tárgyalása. Feltehetően ebből adódóan is, az 
érte~ozós a szervezeti alapelvekre vonatkozóan a teljesség
re, míg a tényleges szervezeti javaslatok tekintetében már 
jóval nagyobb vonalú kifejtésre törekedett. 

Toljes idézet: "Az ellátás fogalmán azokat a tevékeny
ségeket értjük, amelyeknek célja a csapatok ellátása az élet
hez és a harchoz szükséges anyagokkal, eszközökkel és fel
szereléssel. Ide tartozik tehát a szükségletek tervezése, a 

készletek felhalmozása, tárolása, osztályozása, csomagolása, 
rakodása, szállítása, kirakása, szétosztása és elszámolása.• 

A szerző a badtáptörzsek és alárendelt összevont ellátó 
szervezeteik funkcionális elkülönülését /végrehajtás előké
szítése ós vezetése, illetve a végrehajtás biztosítása/ túl 
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általánosan tárgyalja és nem utal e tekintetben az alsóbb 
/zászlóalj, ezred/ hadtáptagozatok sajátos,uigaira. Semmi
képpen sem lehet ezekben a tagozatokban az "elhatározó" és 
"végrehajtó" vezetést elktilönítoni a hadosztály és ett61 
magasabb tagozatokhoz hasonló mértékben, 

A harcolók és a hadtápcsapatok állományarányainak ten
denciáit vizsgálva a szerz6 elhanyagolhatónak tekintette a 
hadtápbiztosításban résztvev6k profil szerinti differenciá
lásának sztikségességét, A tapasztalati adatok és a szakiro
dalom alapján ismeretes, hogy a harci-technikai rendszerek 
közvetlen kiszolgálását Ó$ javítását vógz6 er6k lényegesen 
nagyobb ütemben n6nok a szorosan anyagi biztosítást végz6 
szervezeteknél. 

Az anyagi_ biztosítás jelenlogi alapelvei és 'rendszeré
nek t6bb ismórvei-elemzésónél egy sor vitatható megállapí
tást tesz, amelyek alapján a levont k!ivotkezte.tének som áll
ják meg mindenben helyüket, Például alnpvot6 tago7.at a bad
müveleti hadtáp; a IIDS .hadtáp mozgékonysága 70 %-os, IJDS 
hadtáp 0,5 napi mozgókészlettel rendelkezik. 

Zavaró megállapítás, idézem: "a mozgó bázison •.•. a 
mozgó jelleg egyik célja a megóvás, hogy biztosítva legyen 
a mozgó anyagi alap gyors kivonásának lohet6sége, az anyagi 
eszközlik rendkÍvtil rövid id6 alatti kiszállítása ••• ezért 
a mozgó bázisrendszer mechanikus bevitele a csapathadtápba 
••• nem Járható út, a készletek man6verjellege miatt is el
s6sorban a szállítócsapatokra jellemz6 szállító-ellátó egy
ségek, alegységek létrehozásának Útját kell keresnünk?" 

A csapat.hadtáp raktárak irányok szerinti megosztásának 
lehetetlenségére vonatkozó megállapítás nem telel meg tel
jesen az objektív helyzetnek. Az indokolás, miszerint csak 
a kikülönített szállítmányokban jelentkezik az oszthatóság 
többértelmü, mert könnyen elkópzelhet6, bogy a szállítmány-
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csoportba a raktárból szükséges felszerelés és állomány is 
beosztható, bár erre a csapathadtáp viszonylatban különö
sebben nincs szükség, mert az adott hadosztály, ezred rak
tártól elindított szállítmány már raktárjellegU tevékenységet 
általában nem folytat /bizonyos elemeit a feladatnak esetleg 
az AÁP-okon értelmezhetjük/. 

Nem fogadható el az a megállapítás, miszerint a zászló
alj hadtápban szükséges gépJármüvek mennyiségét a vontatmá
nyok száma határozza meg. Ez a megállapítás nem rendszerbeli 
vizsgálatra, hanem a jelenlegi gyakorlat /lehetőség/ elvi 
szintre emelésére alapozódik. 

A csapathadtáp tagozatokban szükséges rakodási felada
tok gépkocsivezetőkkel ós autódarukkal történő megoldásával 
- mint elvvel - nem lehet egyetérteni. Az értekezés erre vo
natkozó alapadatai a gyakorlati követelményeket figyelembe 
vevő, pontosításra szorulnak. 

A II. fejezetben a szállító-ellátó szervezetek fejlesz
tésére vonatkozó elképzelésekből levont következtetéseknél 
nem lehet egyetérteni a kenyérsütést végző TS-ék csapathad
tápból történő leszervezésével. 

~ppen a korszerli harc jellegéből adódóan egyoldalú a 
probléma csak a mozgékonyság szempontjából való vizsgálata. 
A várhatóan létrejövő nagy kiterjedésU magas sugárviszonyú 
zónák, az irányokban folyó harc, az összefüggő arcvonal hiá
nya stb. nem teszik cólszerüvé a kenyértermelés szerző által 
ajánlott nagy fokú centralizálását. Hasonló meggondolásokból 
ós a napi ellátási igényből kiindulva a Kat. Ker. Boltot sem 
cólszorü kivonni a hadosztály hadtáp szervezeiéből. Más kér
dés, hogy az anyagi biztosítást végző szállító-ellátó alegy
ségek szervezetét meg kell •szabadítani" a fő!eladatukhoz 
nem szükséges •egyéb feladatot• végző szervektől. 
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Az értekezésben jogos igénnyel került vizsgálatra a 
hadt&p tagozatok állománya barcrendhez történő csoportosí
tása és manóvereztctése, lépcsózése. Annak ellenére, hogy 
a szerző helyes következtetést vont le, amikor a szállító
ellátó alegységek müködésóbcn tagadja az "ÁTTELEPtlLÉS-MU
KÖDÉS-ÁTTELEPULÉS" sém~t, nem helyes a hadtápalcgységek, 
harcolók folyamatos ellátásához szükséges csoportosítása, 
manővere elveit csak az előrevonás időszükséglete, s a lema
radás maximális távolsága tényezőihez kötni. A legfőbb hiá
nyosság az ide vonatkozó fejtegetésben, hogy a szervezet 
célját képező folyamatos harcanyagellátás követelményei nem 
kerültek vizsgálatra. 

Egy példán keresztül bemutatva, ahol: 

Készlet a harc kezdetén ik 

Fogyasztási norma a közelebbi feladat 
teljesítéséig fn 

Nem csölckenthet6 kószlet ncsk 

Beavatkozás szükséges az elöljáró részér61 m Be 

Képletben kife.jezve: 

Be= ik - fn ncsk 

A példa jól szemlélteti, hogy a !elsorolt objektív té
nyez6k bármelyikének nagyságrendje alapvet6 befolyással bír 
a hadtáp harcrendben történ6 felépítésére, lemaradást távol
ságra, valamint az utánszállítás dinamizmusára. Másszóval a 
harcban folyamatosan szükséges lcSszer stb. ellátással szem
ben id6ben, térben jelentkezó szükségletek és ezek kielégí
tésének lehetőségei határolják be a hadtáp harcban történ6 
csoportosítását. 
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A raktárak tcleptilóso révén idejét múlt terminológiai 
sz6használota helyett javasolt körlet elnevezés helyes, a 
felsorolt fogalmak sokfélesége azonban szlikségtelenill bo
nyolítnná a hadtáp megszervezése, vezetése végrehajtását. 
Az onyogátodópontok·fogalom mellett indokolatlan az "ellá
t6pontok" fogalmának különválasztása. 

Nem lehet teljesen egyetérteni az értekezésben kifej
tett olyan javaslattal, hogy a létszámproblémák megoldására 
egyre intenzívebben keresni kell a vegyes szakmai számú 
állomány alkalmazásának lehetőségét. A gyakorlati tapaszta
latokat figyelembe véve a hadtápkatonák mind sokoldalúbb 
·kiképzésével kell biztosítani a •több szakmához• értő, egy
mást helyettesíteni képes állomány kialakítását. 

Összegezésképpen megállapíthat6: a szerző az értekezés 
logikus és gazdag anyaga alapján a Magyar Néphadsereg szá
razföldi csapatai torliletón alkalmazható Új,tudományos ér-. 
tékU javaslatokat tesz: 

- a csapathadtáp szervezeti fejlesztését befolyásol6 
törvényszertiségekre és ezek felhasználásának módszereire; 

- a tömeghadseregek kialakulása idejétől érvényben lé
vő raktárszervezet, kezelő-tárol6 szervezetre történő módo
sítására; 

- az Új szervezeti formák fokozatos bevezetése rend
szerére. 

Viszonylag nem nagy számú, de a témát konkrétan tár
gyal6 - különböző nemzetiségü - igen értékes szakirodalmat 
dolgozott fel. A JÓ kiválasztás és szelektív felhasználás 
eredményének tudhat6 be, hogy azokat jól szolgálatába állí
totta kutatásai által feltárt megállapítások helyességének 
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bizonyításához. Tudományos szilárdsággal utnsította vissza 
értekezésében a szervezeti korszcrüsítés "csal< létszó.mala

pon" történő vizsgálatának jogosságát. 

Jól hasznosította felkészültségét az elméleti ós ·gya
korlati tapnsztalatoJc szintetizúlúsúl>an. Az értekezés fel
építése logikus. Sokoldalú ós mélyreható analízis alapján 
jut el az egyes kérdések szintéziséig. 

A mU arányait illetően a főfigyelmet helyesen összpon
tosította a szervezeti fejlesztés kritériumai és az Új szer
vezetek korábbiaktól hatékonyabb funkcionálását biztosító 
továbbfejlesztett mtiködési elvek bemutatására. 

Példásan oldotta meg a kutatási témához tartozó nagy 
összefüggések és a szorosabb szakmai praktikum sziikségos 
mértékhatárok között történő hozzáépítését az adott kér
désekhez. 

A mli szerkezete mindvégig világos és célratörő. A kHz
érthetőséget jól segítik a szövegközi ábrák és a mellékelt 
vázlatok. 

Az értekezés mindvégig elkerüli a szükségtelen ~erüle
tekkel való foglalkozás veszélyét, biztosítja ezzel a monda
nivaló tömörségét. 

Az értelcezés tudományos értékénél fogva hézagpótló 
módszertani forrásmunka lehet a hadtáp szervezetek fejlesz
tésével és kialakításával foglalkozó részére, s emellett 
jól segítheti az ezirányú tudományos kutatások folytatását. 

A kifejtett nézetek, Újszerü elgondolások és javaslatok 
bírálahtósága nem nagyobb mérvU, mint bármely más, új elveket 
és módszereket tartalmazó tudományos munkáé. 

Javaslom az elkészített értekezés vitára bocsátását. 




