
, 
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rint ennek a tipusnak a tovább fejlesztése 
és rendszeresitése szükséges. 

- A csapathadtápban jelenleg rendszerben 
lévö különleges felépitményü gépkocsik egY részének tüz
oltásra való alkalmassá tétele. Az FMG szakgépkocsi je
lenlegi berendezésével is képes 4 atmoszféra nyomással 
lo percen keresztül vizzel oltani; tartály tüzek oltása 
azonban vizzel nem lehetséges.Igya milszaki kutató mun
ka egyik iránya lehetne az FMG eszköz, vizszállitó és 
szivattyuval, valamint tömlővel rendelkező karbantartó 
gépkocsik habtartállyal való ellátása, ami ilyen módon 
vegyes rendeltetésil technikai eszkö.zként való alkalmazá
sukhoz vezetne és a tüzoltáei feladatokat meg is oldaná, 

Feltétlenill tovább kell lépni a hagyományos 
értelemben vett hadtáp alegységek nagyobb hatékonyeágu 
fegyverzettel való ellátása terén. Ezalatt azt értem, hogy 
a szervezetszerü legkisebb ezállitó kötelékig lemenően 
rendszeresiteni kell a golyóezorokat, kézipóncélelháritó 
eszközöket, géppuskákat, A gránátvető puska megjelenésé
vel helyet kell biztositani azoknak a hadtáp alegységek
ben és a készletekben lévő kummultativ harckocsi elleni 
kézigránátok elosztásánál azokkal a hadtáp alegységeket 
is el kell látni. 

6./ Következtetések. 

Az általam megitélt, véleményem szerint a 
szervezetre és annak müködésére közvetlenül befolyást 
gyakorló tényezők egymással sokszor ellentmondó követel
ményeket és tendenciákat tükröznek. A szervezetek kiala
kitásánál az öt tényezőt dialektikus egységben igyekezem 
felfogni, az ellentétes tendenciák közül az alapvetőt 
kivánom alkalmazni, vagy megpróbálom megkeresni a látszó-
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lagos ellentmondások megoldásának módjait, 

A további megközelités érdekében eleve 

szeretném kifejteni az eddigiek során kialakult néhány 
álláspontomat, mert a szervezet-változatok kidolgozása 
során ezekhez alkalmazkodni fogok, 

a,/ A szállító-ellátó egységek és alegy
ségek részére olyan modellt kell kis laki tani, amely ma
gába foglalja az adott szinten az anyagi biztosítás ösz
szes szerveit és ezáltal kizárja az egyes tagozatokon 
más, ilyen rendeltetésü szervezetek jelenlétét. A struk
tura kialakítása sorón, az alsóbb tagozatok felé haladva, 
a szállító és anyagtároló-kezelő jellegü alegységek mind 
fokozottabb összevonására kell törekedni, 

b.~ Az állomány megállapításánál töreked
ni kell a létszám és a technikai eszközök darabszámának 
bizonyos foku leszorítására, de ezzel egyidejüleg növel
ni kell a szervezetek effektlvitásat. Ennek érdekében 
merészen és határozottan kell a szervezetekben elhelyez
ni az adott időszak általános szinvonalának és a prog
nosztikusan jelentkező követelményeknek megfelelő, leg
fejlettebb technikai eszközöket, A tulzott létszámemel
kedést és az élőerők kapacitás kihasznál ·tlanságát ve
gyes szakkópzettségü katona úllomúny beálli tásával cél
szerü elkerülni·, 

Abból kiindulva, hogy a szervezeteket a 
reájuk háruló feladat végrehajtására kell létrehozni, 
az állományarányok alakul~sát nem lehet mereven kezel
ni és nem celszerü végletesen elzárkozni attól, hogy 
egyes alegységek a létszámot és technikát tekintve meg
növekedjenek. 
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c,/ A szállit6-ellát6 egységek és alegysé
gek belső felépitésénél a csapatjelleget kell keresni, ki 
kell zárni a nem osztható, intézetjellegü, raktári, stb. 
szervezeteket. Olyan raj, szakasz, század szervezetü al
egységeket kell kialakítani, melyek funkci6nális rendel
tetésükön felül sz ilyen kötelékekre hóruló .általános 
katonai követelményeket is képesek kielégiteni. 

d./ A mozgékonyság és csapatjelleg biztosi
tása érdekében arra kell törekedni, hogy azokat a szervep 
zeteket, amelyek nem a harc közvetlen anyagi biztositásá
val kapcsolatos feladatokat végzik és nem az ellátó tevé
kenység feltételeit teremtik meg, a csapathadtápból ki
zárjuk. Ezzel a legnagyobb mo.zgékonyság igényü szállitó
ellátó szervezeteket, kötelékeket tehermentesitjük: 

- a hadmüveleti hadtáp: 
- más hadtápbiztositási ágazatok; 
- más harcbiztosit~si ágazatok 

terhére. 

Olyan következtetésre jutottam, hogy az 
elesettek temetése, a hadifoglyok őrzése és kisérése, 
továbbá ellátása területén jelentkező feladatok nem tar
toznak az anyeci biztosítás, illetve a szolG,'i.ltatások 

körébe. Bár az elesettek temetése. elsősorban egész ide
ológiánk és társadalmi rendszerünk lényegéből fakadó 
humánus kérdés - sürgősségét főleg egészségügyi szem_ 

pontok indokolják. 

Az elesetteknek a harcmezőről való kihor
dása és temetéde lényegében járvány megelőző rendszabály. 
Ez a kérdés egyik. oldala, A kérdés másik oldala, hogy 
helyileg hol találkozunk a harcmezőn az elesettek legna- , 
gyobb tömegével, 
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- a tömegpusztulási gócokban, ahol a mentö 
osztagok és alegységek a nyilvánvalóan elhalálozott sze
mélyek egészségügyi kiüritését meg sem kezdik - itt a 
temetés a mentési munka része;/1a mentőosztag feladatai/ 

- a különböző segélyhelyeken, ahol a szál
litás, osztályozás, beavatkozás, vagy gyógyitás közben, 
a sérültként szállitó jármüre felvett személyek jelentős 
része meghal , - itt azok eltemetése a segélyhelyek mü
ködéaével és tevékenységével összefüggő kérdés. 

A hadifoglyok a harcászati kötelékeken 
·átengedésre kerülnek, jelenlétük ideiglenes. Velük szem
ben az alapvető feladat az, hogy1 

- ne kerüljenek vissza az ellenség állomá
nyába és ezzel ne erösitsék, illetve regenerálják annak 
sorait; 

- az őrzés alól kivonva magukat ne veszé
lyeztessék a mélységben lévő alegységeket, törzseket, had
tápokat; 

- a felderités részére megfelelö informá
ciókat szolgáltassanak. 

Ez mindhárOm a harcbiztositás körébe tar
tozó feladat, a hadifoglyok ideiglenes ellátásé, esetleg 
esőtől védett helyen való elhelyezése, ideiglenes gyógy

.kezelése csak kiegészitjk ezeket a területeket és igy más 
szervek, konkrétan kommendáns - rendészeti szervek ha
táskörébe tartoznak. 

Ezért az elesettek temetésével és a hadi
foglyok ideiglenes ellátásával foglalkozó alegységeket a 
javasolt szervezetekbe nem állitom be. 



, 
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Hasonló meggondolások alapján a tábori 
sütőalegység szállit6-ellé.tó zé.szlóaljon belüli szerve
zésére csak feltételesen teszek javaslatot. A jelenlegi 
technikai felkészültséggel ez az üzemjellegü, termelő 
szervezet ellentmondásba kerül a szervezet többi, mozgé
konyabb részeivel. 

Igaz, hogy a Varsói Szerződéshez tartozó 
tagállamok szárazföldi csapatainál a kenyér termelés a 
csapathadtápban történik, ezért egy hadosztály huzamosabb 
ideig tartó át-alárendelése esetén ez problémákat jelente
ne. 

Ezzel az állásponttal csak részben tudok 
egyetérteni. A nemzeti sajátosságokból 
eredően számos más anyagfajta is van, 
melyekkel kapcsolatban az ellátás nemzeti 
forrásait kell továbbra is fenntartani. 

Huzamosabb át-alárendelésre nem csupán 
.hadosztályok, hanem seregtest, sőt HM 
közvetlen alakulatok esetében is sor ke
rülhet, ezen szervek kenyérellátáss pedig 
köztudottan a hadmüveleti hadtápok felada
ta. 

A sütöalegységek hadmüveleti hadtápban . 

sütő - magasabbegységbe/: dandár, vagy oszlop:/ való 
szervezése nem tenné feltétlenül szükségessé e sütőesz
közök összpontositott körletbei való müködtetését, a sütö 
alegységeket a hadosztály hadtápok vonalába előretolva 
lehetne müködtetni, esetenként át-alárendeléssel had
osztályokat megerősiteni, /: mint az egészségügyi oszta
gok esetében:/. Ez a gondolat nem ujszerü. "A kenyér 
ellátás folyamatosságát elősegitenó, ha azt a hadosztály 
sütödék helyett hadsereg sütöüzemek végeznék. Ezáltal 
növekedne a hadosztály hadtáp mozgékonysága és a csapa~ 
tok tartositott kenyérszelettel való ellátása is bizton-
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aágosabbá tenné az ellátást". /1 61.1/ 

Hasonlóképpen csak feltételesen teszek 
javaslatot a fürdö-fertötlenitö alegység és. még inkább 
a katonai kereskedelmi szervezet beállitására. 

Olyan esetben, amikor e szolgáltatásokat 
az elöljáró szervezet, tehát hadmüveleti hadtáp teljes 
egészében biztositani tudja, csapathadtápba való be~lli
tásukra nincs szükség. A szállitó-ellátó zászlóalj. szer
vezetéből tehát abban az esetben, ha a hadsereg, vagy tá
bori hadtáp szervei e feladatot megoldják, ezek az alegy
ségek kiemelhetők. 

e./ A szállitó-ellátó egységek és alegy-· 
ségek elaősorbanaszervezet alapját képező gépkocsi szál-

' litó alegységekből állllak. Az anyagkezelll-tárol6 alegy
ségeket raj, illetve szakasz szervezeti keretben ugy kell 
létrehozni, hogy azok a szállitó alegységek felé osztha

. tók legyenek. A szállit6-ellát6 szervezet e két alapvető 
belsö szervezeti tipusa biztositja az általános és a 
szakmai alárendeltség együttes érvényesülését és a tevé
kenység sor.én szükséges együttmüködést. 

f./ A száll1t6-ellátó szervezeteken, el
sősorban a zászl6aljon belül feltétlenül szükség van 
különböző biztosit6 alegységekre és feladataik ellátásá
hoz megfe_lelll rendeltetésU technikai eszközö_kre. A szál
·11tó-ellátó zászlóaljon és századon belül e biztos1t6 al

. egységeket elaösorban /1 de nem kizárólag 1/ az an.yagi 
biztositás feltételeinek megteremtése érdekében, a csu
pán ehhez szükséges kapacitással állitom be. 

61. = Az 1965-70 évi hadmuv~szeti /1hedtáp1/ kutatásokat 
összefoglaló tanulmányból, 98. old. 
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r,./ Nem látom jelentősót,ét, hor,y bizonyos 

b11~uz,il,<1kuu DZ ultJóbb H:~.inteknek megfelt:lú véi.:rúhujtó Lv

v~keny~ég follyék, nem cr,yérte lmüen o lhak,rol t fe 1"1é,~

fh.',~i vLJ;,onyok wullett. !/i.iuté.n az ezred uny&gi b i1..toui

t(!si tlJf.'.,OZut 1'uulccl61 kö7,Ö t...t nem szo1•epr::l a ti.h.'1.Llek és 

egyes alt;i;ységek közvetlen kiszolgálása, az u1_1ync,vH~ett 

"elllitó szakaszt" a nzervezeti javaslatokból kihag;yom 

ozzal 1 hogy annuk múD, zúnz16alj tipusu, önálló szerve
zetben, a törzsfőnök vne,y kommondó.ns alegység parancsnok 

alárendeltségében van a helye. 

h./ A szervezetek kialakitásúnál alapelv

nek kell tekinteni, hor,y a szállitó eszközök és a gépko

csi vezetői /ülomiiny alsó határát az adott tagozaton ob

jektive azállitandó készlet felemeléséhez szükséges sznl

litótér szabja meg, - mely a szállitó és különleges jór
müvek teherblráai'dlak függvényében változhat • 




