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A szerző vúloszo 

az opponensi véleményekre 

Tisztelt Bírál6 Bizottság! Tábornok és tiszt elvtársak! 

Dr, Csabai ezds, és Kapus olez, elvtársak mélyrehat6an 
értékelték és bírálták értekezésemet, 

Bírálatukat tanulmányozva és meghallgatva Úgy értéke
lem, hogy a disszortúéióban foglaltakkal kapcsolatban elvi 
szembenállás, lényeges kérdésekben mutatkozó nézeteltérés 
részükről nem merült fel, a dolgozat lényegével és alapvető 
következtetéseivel egyetértenek, 

Örömmel vettem tudomásul, hogy három éves kutató munkÚIII 
eredményét tartalmazó dokumentumot a tisztelt opponens elv
társak vitára alkalmasnak minősítették. l{Ulönösen fontos 
számomra, hogy mindlcetten egyetértettek a szervezeti fej
lesztés általam meghatározott tényezőivel ós alapelveivel, a 

javaslatba hozott általános szerve.zeti modellekke.1, Jólesett 
hallanom, hogy helyesnek tartották az értekezés felépítését, 
logikusnak ítélték a tárgyalt kérdések sorrendjét és. célra
vezetőnek ítélték meg az általam választott módszereket, 
Különös elismerés számomra, hogy méltatták az értekezésben 
a grafikus és matematikai rendszerelemző eljárások haszná
latát, 

Tisztelt elvtársak! 

Dr. Csabai ezds, elvtárs a tapasztalt tudományos kutat6 
igényességével tömör, egyórtelmti és közérthető megfogalmazá
sát adta néhány olyan kérdésnek, melyekkel az értekezósemben 
foglalkoztam. Ilyen például az ellátó szervezetek szövetsó
geei kritériumainak általa történt rögzítése, melyek szerin-
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te: n "készlet, cllátúszervozot, mozgékonysúg és vezethető
ség" egységében foglalhatók össze. Az általam vizsgált el

látó szervezetek fejlesztését meghatározó faktorokat pedig 
mint "harcászati, hadtápbiztosítási, funkcioní lis, szerve
zés elméleti és mlil<ödési" tényezőket csoportosítja és fo
galmazta meg. llasonlólcéppen újszerli meghatározás az érteke
zésben kifejtottel<lrnl összefüggésben az, hogy az anyagi 
biztosítás szervezetei a mai körülményei< között "szállítási, 
anyagkezelési, szolgáltatási és biztosítási" feladatokat 
megoldó alegységekre oszthatók fel. 

Kapus alcz. elvtárs - igen megalapozottan - felvetette, 
hogy •nem helyes a hadtáp alegységeknek a harcolók folyama
tos ellútúsó.hoz sziikséges csoportosítása elveit csak az el6-
revonás időszükséglete, a lemaradás maximális távolsága té
nyezőihez kötni". E megállapítás igazoL\sára fontos, matema
tikai módszerekkel is megfogalmazott alapelvet fektet le és 
azt bizonyította, hogy a hadtáp alegységek csoportosításának 
olaőrendü meghatározója az alárendeltek ellátásába való be
avatkozás szüksógess,1ge. Valóban: a döntő kérdós az, hogy a 
készleteknek mikor és hol kell lenniük annak érdekében, hogy 
az alárendeltek tevékenységét biztosítsák. 

Az ószrevótelezott kérdésben egyező véleményen vagyok 
opponenseill!lnel, mert é:ttelrnzésomben azt állítottam, hogy az 

anyagi biztosítás folyamatának idősztikségleto minden esetben 
kisebb kell legyen, mint az az idú, mely alett az alárendel
tek kószletei egy lcritikus mennyiség alá csökkennek le. Amit 
Kapus aloz. elvtárs a készletek tömogónek összoftiggésoivel 
fojozett ki, azt én az idő dimenziójában ábrázoltam. 

Az anyagátadási céllal végrehajtott helyzetváltoztatás 
elvének egyértelmü alkalmazását azonban, bár másodlagos, a 
szervezotok tulajdonságaiból eredő, de szintén fontos ténye
zők gyakran akadályozzák. Igy az ogyhclyben tartózkodással 
járó anyagátadás minimális időszükségletét a jármüvek szét-
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bontakozása, a biztosítás megszervezése, az átrakás, vagy 
júrmU átadás végrohnjtúsa, majd a további mozgáshoz törté
nő besorolás tölti ki. Az áttoleptilést befolyásolja még 
egy maximális lemaradúsi távolság /A/, illetve az alárendel
tek ma.~imális megközelítési lehetősége /a/, s végül n csapa
tolc támadó tevékenységének üteme /ü/. 

Minél hosszabb időt vesz igénybe az anyagátadás, annál 
nagyobbra növekszik a lcmaradási távolság, ezért jobban meg 
kell közelíteni az alárendeltek harcrendjét, hogy a beavat
kozás még idlíben megtörténjen; következóslcéppen nagyobb 
lesz a mozgási idő, azaz a sebezhetőség és mindez a támadá
si ütem fékezésére van hatással. 

Vógsőfokon tehát n hadtáp alegységek teljes tömegével 
anyagátadási célból végrehajtandó áttelepülésének lehetősé
gei nem egyoztothetők össze a legfontosabb, matematikailag 
is kifejezett követelménnyel, vagyis az elöljáróit anyag 
ellátó beavatkozásának tér- és időbeli gyakoriságával, mi
vel ez az ellátó szervezetek részére permanens, 1,,úlzettan 
ugrásszerU tevékenységét eredményezné. Az anyagellátó szer
vezetek müködését cl kell választani az áttelepüléstől és a 
tt leszorítása érdekében a folyamatos anyagátadást ~istöme
gü, csak az adott időben és helyen sziikséges készletekkel 
rendelkozlí szállítmányokkal kell megoldani. 

E törekvésnek /a helyben végzett tevékenység rövidíté
sének/ a támadási ütemre gyakorolt hatását vizsgálva egyér
telmlien látszik, hogy az az Utem növelése irányában hat. De 
az ütemet növeli a - a - távolság csökkentése is. A harc
rendhez val6 maximális közelít6s Így kifejezett igénye a 
szállít6 jármü.vek páncélvédettaégének, terepjáró és vízát
kolll képességének növelésére tett javaslataim létjogoault
ságá t bizonyÍ tja. 
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Az "A" - emelkedése, mint az titem növelését biztosít6 
másik tényo:rE, a vezetés hatékonyságának, önállóságának, az 
összeköttetés hatótávolságának emelését igényli, 

Az elvtársak ilyen irányú észrevételei nólktil ez a 

- véleményem szerint nagyfontosságú - összoftiggós és bizo
nyÍtás nem lcerült volna e vita napirendjére. 

Tisztelt nírál6 Bizottság! 

Az opponens elvtársak észrevételeinek többségét egyér
telmti önlcritikával kell tudomásul vennem. Kapus alez. elvtárs 
többszörösen is kifejezte •sajnálatos, hogy a tagozatok nagy-

• ságrendjéből következő sajátosságok csak részben kerültek fi
gyelembevételre". Valóban, az értekezés kissé hadosztály
centrikus. A szorzó hibája, hogy a nagyobb szervezet által 
kÍnált, kétségkívül látványosabb lehetőségeket nyújtó bizonyí
tásokat és hivatkozásokat előtérbe helyezte, 

• 

Mindkét bíráló egyetértett az ellátók és ellátandók kö
zötti arányokat befolyásoló tényezők grafikus ábrázolásával, 
Kapus alez. elvtárs azonban jogosan veti fel, hogy az állo
mányarányok tendenciáit vizsgálva elhanyagoltam a ha<.tápbiz
tosításban résztvevők profilszerinti differenciálását, Mivel 
a profilok egyes tagozatonkénti arányát meghatározott ténye
zők befolyásolják, ezért lehetőség adódott volna - persze ez 
továbbra is fennáll - ennek kutatására és megállapítására, 

Dr.Csabai ezds, elvtárs több esetben is bírálattal ille
tett, amiért nem vizsgáltam szélesebben az anyagi biztosítás
ban jelenleg tapasztalható •erőteljes ágazati elkülönülés 
readkÍvUl hátrányos követkeményeit", Valóban oélszerU lett 
volna ezzel a jelentőségének és a tudományos szükségességnek 
megfelelőbb mélységben foglalkozni, 
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Az opponens elvtársai< felvetettél< és konkrétan idéztók 

az értclrnzúsbcn található pontntlansúgoknt, a forrásolcra 

vnló hivatlrnzás gyakori clmarndását. Megállapításaik teljes 

egészében jogosak. Az anyag gyalcori útclolgozása, útszövego

zéso során ezek elkerülték a figyelmemet és az el vtársa.k 

bírálata nyomán ismertem fel őket, 

Tábornok és tiszt elvtársak! 

A bírálat lényegét ós egyes kérdéseit illető elismeré

sem és egyetértésem mellett néhány, általam jelentősnek 

ítélt kérdésben szeretném kifejteni opponenseimmel nem tel

jesen egyező vóleményomot és egyben kitérni a tisztelt Dí

ráló Ilizottság ál tol hozzámintézett Icérdések egyik-másiká
nak megválaszolására is. 

Ezek a következők: 

- Az anyagi biztosítással lcapcsolatos néhány fogalom, 

- Ilizonyos szolgáltató - elsősorban sütő - szakalegy
ségek szervezeti helye, 

- Az üzemanyag töltő gépkocsikkal ellátott szállító 

alegysógek sajátos szervezési helyzete, 

- Az érteltozós egyes fejezeteinek részletessége, 

- Az általam használt terminológia, 

Függetlenül attó 1, hogy csupán az anyagi biztosi tás 

szervezeteit vizsgáltam, az elvi biztonság érdekében szüksé

gem volt a fogalom pontos és egyórtolmü meghatározására, A 

folyamatok és rendszerek vizsgálatánúl nem cgyedülál16, hogy 

az adott jelenség megvalósítási oldalait a vizsgálat és a 
megértés érdekében egymást61 olykor kissé elvonatkoztatva 
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vizsgúljú!r. Példaként említem, hogy a vezetés két oldala, 

n szociális és metodikai oldal oz elemzés érdekében szót

vúlnsztható, a torta lom vonatkozásában azonban e két oldal 

összefonódik és egyiittcsen valósul meg. Az anyagi biztosí

tás lénycgénclc mcglcözelítésc érdckóbcn Úgy láttam, hogy 

annak !rét alapvető tartalmi összetevője szorosan összefo

nódó két olclal t képez. Az egyil< az anyagok eljuttatása, 

vagyis az utúnszÚllÍtás, míg a másik az anyagoklral kapcso

latos monipuláciő, kezelés. 

Ez a lényeget lcifejezó két oldal nem ogyonló az anya

gi biztosítás megvalósítási folyamatával, az abban jelent

kező tevékenységek sorrcndiségével, olyanokkal, mint pél

dául: n beszerzés, a felhalmozás, o. csomagolás, a rakodás, 

a lerakás stb. Más Jcérdés tehát az anyagi biztosítás tar

talma és más a folyamat soJ,rétüsógc, ezért a meghatározás

ban a "tevékenység Icomplexum" kifejezést alkalmaztam. 

A sztiksóglotek felmérése az anyagi biztosításban na

gyon fontos mozzanat, azonban véleményem szerint nem a vég

rehajtás, hanem a vezetés szférájába tartozik. Az anyagi 

biztosítás az egész hadtápbiztosítás komplex rendszerén be

lül a végrehajtás egyik területét képezi, melynek céltuda

tosságát a hadtáp vezetése, feltétoloit a hadtáp megszerve

zése biztosítja, A szükségletek felmérése parancsnoki tevé

kenység, pontosan illeszthető a Jcntonai vezotés funkciói 

közé, mint a döntés előlcészítésónek egyik mozzanata. 

Az értekezés II, fejozetónek következtetései Jcözött a 

sutóalegyaégre, mint a szállító-ellátó zászlóalj szervezeti 

elemére, csele feltételesen tettem javaslatot, A feltételes

ség egyilc olm a müszaki követolmónyekbűl eredő harcászat

technikai probléma. Ugyanis a jelenlegi sz.!nvonalon álló tá

bori süt6dék termelékenysége, áttelep\ilÓsi üteme, terepjáró

kópessége, áleázhatósága rendkívül alacsony fokú. Mindezek 
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következtében nem képesek o valós,ígban egy korszerű szállí

tó-ollútó z,íszlóaljon bel\ll tevékonykedni,mert mül<ödés köz

ben att0l fol tétlenül leszakadna!<, elkUlönülnok, vezetésük

re és biztosításukro lcülön figyelmet kell fordítoni. Ilyen 

szervezet egyszeri.ion nem illeszthető be az általam javasolt· 

szervezeti le ere tok közé. 

no o tervszerU müszalci fejlesztés során sikerül komplex, 

önjáró, 1:1enotlcözben is üzemeltethető, modern tüzelőanyagú 

és megfelelő lmpaeitúsú siitőberendezésolcot kialakítani, az 
említett l<0rlútok kevésbé érvényesülnek. 

A fel t,ítolesség músilc oka, hogy vitatható a konyórsU

tés esapathadtápba való szervezeti decentralizálásának 

szi.ikségessóge. 

Ila ezek a szolmlegysógelc ogy hadsereg közvot,len sütő 
' egység /vagy dandár/ centralizált alárendel tségól,e tartoz-

núnnk, m\iködúsUlc, telepítósiilc attól móg lehet mélységben 

és szélességben tagolt. Ez a Icövotlcezó jellemzőkkel járhat: 

- a sütő alegységek telepiilhetnelc o magasobbegysógek 

mtiködósi körzetében, az ellátó zászlóaljolc vonalában, szé

lességében tagolva, de szükség esetén lo is szakadhatnak a 
csapatoktól; 

- vezetésük cs biztos:ltúsuk nem terheli o hadosztályok 

hndtápvezotését, - illetve az ellátó zászlóalja törzsét; 

- mcgcrős:ltéskónt való nlá- és átalárondolésUk bármi-

kor mogolclhotó nz ogészsógiigyi osztogolchoz hasonlóan; 

- kikerül o csapatllodtápből a Irnnyórliszt cllútús - a 

többi élclraiszcrtól oltóró jellcgii feladata; 
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- megn6 a seregtesten belül a kenyórellátással való 
manőverezés lehetősége - a helyszini lehet6ségek bizonyos 
körzetekben tlirténő igénybevétele melletti 

- csökken e csapathedtápban a nehezen javítható kü
lönleges berendezések száma, érthet6en egyszerUbb ugyanis 
a sütőberendezéoek technikai kiszolgálása e hedmltveleti 
had tápban; 

- egy keretszervezettel kevesebb marad az els6 lépes6 
csapatoknál, ezzel csökken az •M• tevékenység, de a cent
ralis.ált jelleg miatt hatékonyabb lehet a pékállomány há
borús felkészítése, kiképzése is; 

- a rendszeresített kenyérszállító jármüvek a viszony
lag friss kenyér folyamatos utánszállítását meg tudnák ol
dani és még - mint já.rmüvek - ki is lennének használva, míg 
err61 jelenleg nem beszélhetünk, 

Kétségtelen, hogy egy ilyen szervezet létrehozása bi
zonyos mértékig megterheli a hadsereg hadtápot, Miután a 
hadmUveloti hadtáp szervezeti és vezetési problémáit nem 
vizsgáltam, egyoldalú álláspont lett 100lna az el6bbi indo
kok alapján a eüt6elegységek hadllüveleti hadtápban való 
szervezeti összefogására kategórikus javaslatot tennem. A 

döntésnél nyilván a magasabb tagozat sajátos lehet6sógeib61 
és a vele szemben támasztott követelményekb61 kell kiindul
ni, Ezért írtam a disszertációban •a hadmUveleti hedtápban 
szervezett egyes szolgáltató intézetek funkcionális jellege 
és kapacitása kizárja, vagy szUkségeesó teszi a csapathad
tápban egyes szolgáltató .alegységek létrehozását•, 

llasonló az elgondolásom a katonai kereskedelmi szerve
zettel, fUrdet6 alegységekkel, katonai temetkezési felada
tokkal, áteresztett hadifoglyok ellátásával ós egyéb szol-
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gúltatásokkal kapcsolatban is, Ilyen alegységek Jelenléte a 
csapnthadtápban szintén elképzelhető és reális, Jelentenem 
kell, hogy e szolgáltató szervezeteket részletesen elemez
tem ós konkrét számvetósi adatokkal rendelkezem kapacitás 
szliksóglcttiket és lehetséges szervezetUket illetően. 

Abból kiindulva, hogy az üzemanyag utánszállítás az el
vonuló szárazföldi csapatok alsó lépcsőinél kizárólag üzem
anyag szállításra felhasználható különleges gépjármüvekkel 
történik, ezért Úgy vélem, hogy az anyagnak mereven szállí
tó eszközhöz történő kötése, ebben az esetben elkerülhetet
len, mivel az a különleges technika egyszerti következményé
ból adódik, Ezért felesleges volt a különleges szállító al
egység és az üzemanyag tároló, anyagkezelő személyzet külön
választásával szervezeti átfedést létrehozni, Hasonló meg
gondolás vezetett az élelmezési anyagokra vonatkozóan is, 
Világos, hogy olyan magasabbegységeknél, ahol nem áll ren
delkezésre különleges technika, az általános rendeltetésü 
szállító alegysógak száma növekszik, és az anyagkezelő, táro
ló alegységben üzemanyag részlegre is szükség van, 

Az opponens olvtársak több helyUtt .hiányolták a_z érte
kezésből a részletszámvetéseket is, felvetették, hogy oél
szerü lett volna a szervezeti javaslatok tekintetében na
gyobb részletességre törekednem. 

A kidolgozás során a megbízható következtetések levoná
sához terjedelmes számvstésekre volt szükségem, A megfogal
mazott szervezési alapelvek hitelossógének ellenórzóse oól
Jáb61 a magam részére konkrét és részletes szervezeti vál
tozásokat is ki kellett dolgozni, 

A disszertáci6 végleges megfogalmazása során azonban, 
mivel célom ezervezeti alapelvek vizsgálata és nem konkrét 
állománytáblák megalkotása volt, olyan dUntésre Jutottam, 
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hogy a kutatás, a kérdés megközelítése szempontjából rend

kÍVUl fontos, de a lényeg kifejezése szempontjából mellékes 
részletszámvetéseket nem publikálom, csupán függelékbe ren
dezem, amire az értekezés lábjegyzetében utaltam is. 

Véleményem szerint, bármilyen részletes számvetés vagy 

állománytábla csupán statikus, 1972-ben, vagy 1973-ban meg
lévő helyzet által behatárolt, ezért korlátozott körülménye
ket tükrözött volna. Egy túl részletes szervezési modell 
nem lehet időtálló, mivel egyetlen tényező /pl. a készletlép
osőzós mérve/ és már felboríthatja az egészet. Nem vehettem 
volna figyelembe a tudománytól ugyan független, de fontos, 
egy az adott állománytáblát befolyásoló költségvetési, 
demográfiai, normabeli, vagy technikai tényezőket, s ezért 
ezeket a szervezeteket pillanatnyilag jogos bírálatnak tet
tem volna ki. Ugyanakkor a dinamikusan változó körülmények, 
fejlődő technikai színvonal, korszerU osapatszervezeti for
ma, vagy Új anyagi biztosítási elvek esetén időtállóan, 
perspektívában is érvényes szervezeti alapelvek háttérbe 
szorultak volna. 

Mindettől függetlenül nem tekintem fölösleges munkának 
a függelékbe gyüjtött 19 részletszámvetést, 2 optimalizáló 
táblázatot és 13 részletes állománytáblát. 

A disszertációban néhány, az elfogadott terminológiá
ban nem alkalmazott kifejezést is használtam. 

Hangsúlyozom, hogy az általam - önkényesen - használt 
megnevezések nem javaslatok, ezeket elsősorban a feltárni 
k,vánt kérdések érthetőbb, differenciáltabb kilejtóse érde
kében alkalmaztam. Semmiképpen sem jelentik ezek a kifejezé
sek ezt, hogy azokkal ez anyagi biztosítás valamilyen Új 
elemét kívántam volna e köztudatba bevezetni. Az anyagátadás 
alapvető tevékenységi formájának az anyagátadó pontot tar-
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tom, Előfordulhat, hogy az itt folyó tovékenység különböző 
körülmények hatására elhúzódik, amely e pontnak stacionáli
sabb jellogot kölcsönöz. 

Ez utóbbi helyzetet az ellátó pont elnevezés használa
tával próbáltam differenciáltabban megjelölni, azonban ezt 
az anyagátadó pont alárendelt formájának tartom. 

A szállító oszlop alatt általában nagy tömegü menetren
det értünk, Az oszlopnak alárendelt fogalom a katonai ter
minológiában a lépcső nevet viseli, ezért az oszlopokból 
útbaindÍtott, kevés gépkocsiból álló szállítmányokat szál
lító lÓpcsónek neveztem, 

Ugy gondolom, ha a raktár kifejezést a szervezeti kö
telékek sorából töröljlik, mégkevésbé helyes ezt a szót a 
hadtáp alegységek valamely mtiködési formájának Jellemzésé
re használni, Miután az ellátó kötelék hátramaradó zöménél 
valóban csak bizonyos alegységek részéról végrehajtott fel
vételezés folyik, a jellemz6nek tartott kifejezést - Jobb 
híjján - egy régi terminológiai gyüjteményból kölcsönöz
tem. 

A szállító-ellátó alegység elnevezést elsősorban azért 
használtam, hogy jobban kifejezzem vele ,.ezt a tényt, misze
rint e kötelékek alapvetően gépkocsi s:zállító alegységek
ből állanak. Az ellátó zászlóalj, vagy század kifejezés 
csak abban az esetben tükrözné a valóságot, ha elsősorban 
az anyagot és gépjármuvet egymáshoz kötve ellátó alegysé
gekből állanának, Miután ez utóbbi struktura a szállító 
eszközök centralizált felhasználását nem biztosította vol
na, ezért az optimális változatok közül kizártam. 

A tudományos vizsgálat tehát ezt a kifejezést tette 
szükségessé, A szervezetek hivatalos elnevezésében azonban 
érvónyeslilhet a katonai hagyomány, hiszen Népm dseregünkben 
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a müszaki szakcsapatokat is olyan névvel illotjülc, moly 
pontos értelmezés szerint nem fejezi ki azok tevékenysé
gét. A szállító-ellátó elnevezés hivatalos alkalmazására 
tett szerény javaslatom azért sem alkalmas elfogadásra, 
mert a rövidebb "ellátó" elnevezés már átment a köztu

datba. 

Tisztelt Díráló Dizottságl 

Az opponens elvtársak a hivatalos bírálatban eredménye
imet elismerve számos kérdésben megerősítették az értekezés

ben foglaltakat, többek között a következőkben: 

- a hadtáp szervezetek részére nélkülözhetetlenek az 

önfenntartást szolgáló biztosító alegységek, mert ezeket a 
feladatokat a szakcsapatoktól elvont erőklcel ma már nem le

het megoldani; 

- az anyagáramlás gyorsításának alapvető eljárása az 
anyngkészletekkel megrakott irányszállítmányok üres gépjár
mUvek ellenében történő, mind több tagozaton való tovább
futtatása /az átadó tagozat parancsnolc hadtáphelyettesének 

teljes felelőssége mellett/; 

- a régi, intézeti ÍzU hadtáp szervezeti fonnákat min

denképpen komplex rendeltetéou, anyagi biztosításra hiva
tott alegységeklcel és egységeklcol keli felváltani, csak ez
zel biztosítható o vezetettség, a szükséges mozgékonyság; 

- semmiképp sem lehet a hadtá1> szervezeti fejlesztését 

~ - legalábbis a tudomány oldaláról megközelítve - merev lét
számkeretek korlátai közé szorítani, de a hatékonyság érde
kében kutatni kell azokat az optimális szervezeti megoldá
sokat, melyek létszám és tec.hnika megtakarítást eredményez

nek. 




