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E nyilvánvaló elsődlegesség, valamint az 
a tény, hogy a ezállitó-ellátó egységek és alegységek 
közvetlenül a aadtápbiztositást koordináló, a hadtáp meg
szervezését felelősen irányitó és a hadtáp vezetést fenn
tartó hadtáp helyettesének vannak alárendelve, /1 a hadtáp
biztoeitást végző kötelékek szervezeti rendjének teljes 
oentralizációjáig 1/ az összhadtáp tevékenység egyréezét 
is ezen szervezetekre hárithatják. 

Mindettől függetlenül a jelenlegi szerve
zeti hélyzet figyelembevételével a további fejezetekb81l 
a három változat kombinációjából indulok ki. 

Mint az alkérdés bevezetőjében emlitettem, 
az eddigiekben a csapathadtáp anyagi biz
tositási tagozatain általában jelentkező 
feladatokat vizsgáltam. Ehhez rögtön hozzá 
kell tennem, h'&gy az illető tagozat.diffe
renciált rendeltetéséből eredően a szerve
zetre ható funkcionális tényezők mások és 
mások. 

4./ A struktura alkalmassá5át biztositó 
rendszerjelle5ü törvényszerUsé5ek. 

A csapatok anyagi biztositásának rendje 
a korszerü harc változékony, manőverező jellegü termé
szetéhez alkalmazkodik. A főirányban való öaszpontosi
tás, e főirány gyakori áthelyezése rugalmas csoporto
sitást és az utánszállitás manőver jellegü formáit, el
járásait követeli meg. Ezért s szervezetnek lehetővé kell 
tenni ezeket s rugalmas, a hadtápbiztositás általános 
rendszerébe illő formákat. 

Az anyagi biztositás "rugalmas" eljárásai 
elsősorban a mozgékonysággal függnek össze, a továbblépés 
érdekében tehát tisztáznom kell, hogy mit értek a hadtáp 
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mozgékonysága alatt. 

Simon Sándor alez. egy cikkében kifejezi, 
hogy a csapatok mobilitása nem csupán technikai, -hanem 
szervezési és vezetési tényező is. /1 52,1/ 

Malina altábornagy a Honvédelemben idé
zett cikkében megálle.pitja, hogy "A mozgékonyságot •• • 
nem lehet csak a csapatok gépesitésére leszükiteni, ha
nem ki kell terjeszteni az egész szervezeti felépitésre" 
/1 53.,/. Malihin altábornagy a mozgékonyságban a had
tápnak azt a tulajdonságát látja, mely szerint "az ké
pes lemaradás nélkül követni a csapatokat" és megjegy
zi, "A ceapathadtáp mozgékonysága meg kell feleljen a 
csapatok mozgékonyságának". /1 54. 1/ 

Ha visszatekintek a "mozgékony csapathad
táp" megteremtésének elmult 15 esztende
jére, megállapitom, hogy a hadtáp felső
vezetése elsőfázisban - az 1960-as évek 
elejéig - megteremtette a mozgókészletek 
csapothadtápban történő egyidejü szálli
tásúnak lehetőségét /1 mozgékonyság elsö 
foka:/. Az 1963. tavaszán lefolytatott 
gyakorlatok tapasztalatai alapján az 
1960-as évek végéig a szúrazföldi csapa
tok terepjáró szállitó technikával lettek 
ellátva, ezzel létrejött a szükséges tech
nik11i - müszaki mozgékonyság /: második 
fok 1/. Jelenleg a folyamat betetőzése
ként, harmadik fokozatként, a szervezeti 
mozgékonyság feltételeinek megteremtése 
van napirenden és értekezésem is igyek
nzik ezt a célt szolgálni. 

A szervezeti mozgékonyság egyik legjelen
tősebb kritériuma, hogy a csapathadtáp szervezetei valóban 
csapat, alegység szervezetek legyenek. 

52. = Simon Sándor alez. Sebesség, támadási ütem, mozgé
konyság. Honvédelem 1970. lo. 

53. = Malina: A korszerü védelem: Vojenrwja Müszl. l9C2/3, 
54, = Malihin1 Csapathodtáp a korszerü harcban.Krasznaja 

Zvezda. 1964. V. 16-i szám. /:Oroszul:/ 
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Mit jelent a csapatazervezet? Mit jelent. 
"objektiv törvényszerüségnek elfogadni a hadtáppal és a 
csapatokkal szemben támasztott követelmények fokozottabb 
közeledését"? /t 55.1/ 

Azt, hogy belsőleg funkcionálisan, világo
san tagolt, mozgatható és vezethető nagyságu, alapvetően 
raj, szakasz, század és zászlóalj kötelékbe szerveződő 
aleeységeket hozunk létre és kiiktatjuk a .lla_4:i;Jí~11_~~-:
tok sze:r::vezetéből az intézet jellegil szel"l:l:?.1._: 

A csapatszervezetre az a jellemző, hogy 
a szervezeten belül az ember és technika egységet képez 
és mindkét elem a parancsnoknak van alárendelve. Ezért~ 
nézetem szerint - a csapatjelleg alapvető kérdése, hogy 
a személyi állomány, a szállitandó an.yag és a szállitó
eszköz a legkisebb kötelék esetében is egy parancsnoknak 
legYen alárendelve. 

Miután a szervezeteket rendszernek te
kintjük, · soroljunk fel néhány olyan törvényszerüséget, 
melyek azok kialakitásónál befolyásoló tényezőt jelente
nek1 

- A szervezeten belül lévő elemek egymással 
kölcsöhatásban vannak, "kölcsönhatásban álló elemek olyan 
együttesei, amelyekre bizonyos rendszertörvények alkalmaz
hatók" /t 56.1/. Következésképpen a szállitó-ellátó egy
ségen belül egyes alegységeket nem elegendő csupán saját 
funkcióikban viz,agálni, hanem meg kell itélni lehetséges 
viselkedésüket a többi alegységgel komplex formában való 
alkalmazás eorén. 

55. = Muzicsenkó: A hadmüveleti hadtáp problémái. 
Vojennaja Müszl. 1967/3. "T" szám. 

56. = Rendszerelmélet - válogatott tanulmányok: Közg. és 
Jogi kis.dó 1969. 31. old. 
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- A létrehozandó szállitó-ellátó egységek 
és alegységek rendszerelméleti szempontból n.yiltnak te
kinthétők1 lényegük kimenetiikben és bemenetiikbe.n van, 
azaz az anyag fogadás és azállitás szerveit kell leg
élesebben konturozni. 

-A rendszeren belül kibernetikai törvény
szerüségek érvényesiilnek, biztositani kell az önszabá
lyozás, visszacsatolás lehetőségeit. Ehhez vezető szer
vekre, törzsekre van szükség, amelyek azonban egyfunk
cióa kontrol szervek, ezért ki kell zárni ezt a lehető
séget, hogy a hadtáp egység vagy alegység parancsnoka 
/1törzse1/ egyben e hadtáphelyettes /: törzs 1/ a funk
cióját is betöltse./: 57.:/ 

- A rendszereknek strukturájuk van, amely 
"az a mód, ahogyan a feladat elvégzéséhez szükséges fi
zikai és szellemi munka megoszlik." Az alrendszereket 
tehát - a mi esetünkben az alegységeket - elsősorban a 
kimenetben érvényesiilö funkciók szerint kell csoporto
siteni. 

- Minden rendszer hierarchikus, ezért a 
középszlntek megalkotásánál gondolni kell a további, al
sóbb szintek elrendeződésére is, Csak olyan szerveze
teket lehet létrehozni, melyeknek további tagolódúsi 
logikája van, összetételiik biztositja a belső csoporto
sitást. 

A szervezet meredek hierarchizmusa csök
kenti az egyes szinteken jelentkező viz
szintes tagozódásokat, de ugyanakkor 
hosszabbítja a vezetés és végrehajtás ut
ját, növeli az áttételeket. Ezért minden 

57, = Ezért nem lehet a gépesitett lövész zászlóalj el
látó szakaszparancsnoka egyben hadtáphelyettes. 
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hagyománnyal szakitvs szállitó-ellátó egy
ségek és alegységek szervezetének kimunkálá
sánál törekedni lehet bizonyos szintek ki
hagyására. 

A szocialista hadseregszervezés számos pél
dát bizonyit ezzel kapcsolatban. A Nagy 
Honvédő Háboru időszakában a lovas ezredek 
lovas századokból álltak, a csapat légvé
delem ezredei ma is ütegekre tagozódnak. 
Olyan javaslatok is felmerültek, hogy a 
gépesitett lövész zászlóaljon belül a 
páncélozott szállitó harojármüveket a szá
zad vagy a szakasz vezetési szint kihagyá
sával szervezzék. 

Egy szervezet kifejlesztésénél el kell dön
teni, hogy az alcsoportok miben különbözzenek egymástól. 
A különbség kritériumok lehetnekafunkoióbeliek 

térbeliek, vagy 
időben elválaszthatók. 

A három tényező közül a szállitó-ellát6 
szervezetek belső strukturájának kialakitásához ki kell 
v~lssztani sz alapvetőt, a döntőt. 

Ez azt jelenti, hogy a bonyolult méretü 
gazdasági és katonai szervezetekben a feladatkörök spaoi
alizálódása meghatározhatja s szervezet belső felépitését. 
Bármilyen kötelék, /1 pl. egy tü •• ezred:/ is állhat 
teljesen azonos felépitésü osztályokból, állhat külön
böző rendelteté,1ü osztályokból, de elvileg állhat /1 és 
van ilyen fegyvernemi kötelék:/ egy alárendelt osztály
ból és a biztosit;ó részlegből is. 

Az alrendszerek tehát - a'mi esetünkben 
az alegységek - különböző szempontok szerint osoporto
sithatók, de a rendezési elvnek meg kell lennie. "Az 
egész szükségletei határozzák meg, hogy milyen struk-
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turákra ée milyen alfunkcióra van szükség" /1 58.1/ 

A szervezetnek az is szükséglete, hogy az 
alapvető rendezési elv szerint csoportositott részein 
kivül az önfenntartást is megfelelő alegységek biztosit
~ Ezért vannak olyan alrendszerek, melyek a bemenettel 
ée kimenettel nincsenek közvetlen kapcsolatban, csupán 
a szervezet egészének müködését segitik elő, ilyenek a 
biztositó alegységek. "A közös tevékenység két nagy fel
adat csoportból, az anyagi biztositással közvetlenül 
összefüggö feladatokból/: málházás - szállitás :/ és az 
ugynevezett általános biztositó tevékenységből/: őrzés, 

hiradás, stb. :/ tevődik össze". /: 59. :/ 

Először tehát a funkció érdekében kialaki
.tandó alegységeket kell létrehozni, megteremteni, majd 
·azokat, melyek ezek tevékenységét biztositják. 

Ebből levonhatunk olyan következtetést is, 
hogy egy adott szervezeten, ez esetben a szállitó-ellátó 
egységen és alegységen belül rendszerelméleti szempontból 
semmi helye nincs olyan alegységeknek, melyek a közvet
len kimenettel, illetve a rendszer biztositásával nincse
nek kapcsolatban, 

Vegyünk err.e példát. A gépesitett lövész 
ezred ellátó század ellátó szakaszának 
rendeltetése nem fér bele az ellátó század
dal szemben támasztott követelményekbe, 
egy másik, alárendelt ellátási szakaszt 
képez az ellátó századon belül, amikor a 
törzs és közvetlen alegységek zászlóalj 
szintü ellátását hajtja végre, . 

58, =Rendszerelmélet ••• /:id, mü.:/ 199. oldal. 
59, = Dr Csabai Károly: Gondolatok ••• /1id. cikk.s/ 

82, oldal, 
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Valamely meghatározott funkcióju szerve
zet, főleg katonai szervezet elsősorban ezt a fő funk -
ciót tUkrözö, annak részfeladatait megvalósitó alapvető 
alegységekre oszlik fel. 

E fejezet 2, és}, pontjában tisztázódott, 
hogy á szállitó-ellátó szervezetekben szükség van géP
kocsi szállitó alegységekre, valamint az egyes wcyagok 
kezelésével, tárolásával kapcsolatos szakfeladatokat 
végrehajtó alegységekre, részlegekre egyaránt, E szerve
zetek az anyagi l;>iz tesi tás a lapvetö tartalmát, az utén-

. szálli tást és az anyagkezelést - tárolást tUkrözik. 

Abból a határozott megállapitásból kiin
dulva, hogy az anyagi biztositás komplex folyamatának 
főoldala az utánszállitás, levonhatjuk azt a következ
tetést, hogy a szállitó-ellátó egységek és alegységek, 

föfunkció.ját elsősorban a szállitó alegységek való:3it= 
ják me5, 

Ezért véleményem szerint a szállitó-' 
ellátó egységek és alegységek önmagukon belUl elsősorban 
- alapvető alegységként - gépkocsi szállitó alegységekre 
tagozódnak. 

5,/ A szállitó-ellátó alegységek ,fol.;ya
matos· müködésének biztositásával kapcsolatos harcásza
ti tényezök. 

A hadtáp a caapatok szerves része. Ezért 
manöverezö képesség és védettség szempontjából meg kell 
közelitsék az alegységeket, Kapus alez./i60,1/ már 
idézett cikkáben a gyakorlat tapaszta!atai alapján tett 
ilyen megállapitást "A harcoló alegységek védettsége, 

60. = Kapus Gyula id. cikk. 19, old. 




