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III, Fej ez e t 

SZÁLLITÓ-ELLÁTÓ EGYSÉGEK ÉS ALEGYSÉGEK 
SZERVEZETI FELÉPITÉSE ' 

1,/ Az általános modell, 

A szervezet felépitését meghatározó ténye
z6k elméleti vizsgálaia után e fejezetben kidolgozom a 
ezállit6-ellát6 egységek és ~legységek általános szerveze
ti modelljének néhány változatát, /1 62,1/ 

A/1, Változat: 

A szá111t6-ellát6 kötelék alapvet6 alrend~ 
szere a kett6, va(!;Y több száll1t6 alegység. Az anyag keze
léssel, nyilvántartással, tárolással kapcsolatos ellátási 
feladatokat az egyes szé.111t6 kötelékkel azonos szintű 
kezelö-térol6 alegység végzi, mely összetételében az egyes 
szolgálati ágak anyagért való felelősségét is tUkrBz: .• 
A ezolgtlt..t6 jellegű feladatok végrehajtását külön a\e,ty
eég, a b1ztoe1táe1 feladatokat szintén külön alegység 
/1csoport 1/ vé5zi. 

rzÁlurd 
-'llCGYrit. 

PAR/fNCSNOk 
(4;,c) 

62. = Tagozat szinttől elvonatkoztatva. 
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A vóltozat előnyei: 

- a szervezet egyszerü; 
- az anyag nincs mereven gépjármühöz kötve; 
- az egyes szállitó alegységek jármüvek 

szerint tipizálhatók; 

- a kezelő alegység belső tagolása bizto
sitja a száll1t6kkal komplex alkalmazást; 

- a vez1Jtés egyirényu, szá111táscentrikus 
lehet. 

szállítás és 

• 

A változat hátrányai: 

- nem valósul meg teljes integrációban a 
tárolás egysége; 

- a kezelő- tároló/: ellát6 :/ alegység 
gyakorlatilag nem képez köteléket, közös tevékenysége 
nincs, nehezen vezethető; 

- a tároló alegységen keresztül tovább 
érvényesül az ágazati elkülönültség. 

A/2. Változat: 

E változat lényege, hogy az adott ellátó · 
szervezet önmagában egyesiti a szállitás és tárolás funk
cióját, azonban e két alapvető feladatot külön ellátó 
aleg:ység /: anyag kezelés, karbantartás, rakodás, admi
nisztráció, stb. :/ éB egy külön szállító alegység /:csak 
gépjármüvezetők és gépjórmüvek :/ végzik és a két kötelék 
müködik egymással 
tositó alegységek 
nek. 

szorosan együtt. A szolgúltató és biz
kisebb szervezeti szinten jelentkez-
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PARA>fCGNOK 
( J'At;) 

EUÁTÓ 
At,qYrJQ 

A változat előnyei: 

- kihangsulyozza az anyagi biztositás két 
alapvető oldalát; 

- kevés és vezethető alárendelt, 

A változat hátrányai: 

- nem valósul meg következetesen a szálli
tás és tárolás egysége, 

- a két alapvető alegység további belső 
felosztása már nem biztosithatja az egyUttmüködést, vagy 



• 
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ha biztositja, a külön szervezésnek nincs értelme; 

- a szállitás tulzottan centralizált; 
- nem tettünk eleget annak a követelménynek, 

hogy az adott szervezet kettő, vag:y több 1 közel azonos 
jellegü alegységből álljon. 

B./ Változat: 

A változat lényeg, hogy az alapvető alegy
ségeket kettő, vagy több, anyagfajtánként szervezett el
látó alegység képezi. Ezekkel azonos szinten tartalmaz a 
etruktura alegységet a szolgáltatás és a biztositás vég
rehajtására, 

Rajzban: 

Vezetőszerv 1 
• 

• 1 1 

Ellátó alegység íl Szolgáltató Biztosi tó 
alegység alegység. 

A változat előnyei: 

- következetesen megvalósul a szállitás és 
tárolás egysége; 

- a szállit6-ellát6 szervezet tevékenységét 
tükröző alapvető alegységek jelen vannak; 

zethetök; 
- az alegységek száma nem nagy, könnyen ve-

- a szakmai jellegü irányitás érvényesülhet • 

A változat hátrányai: 
- a gépjli.rmüvek merev anyaghoz k~tése; 
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- a szállitó szolgálat tevékanysége és 
érdekai nem bontakoznak ki .tisztán, ninos funkcionális 
alegysegük, az alap nem a gépkocsi szállitó alrendszer; 

- a· szolgálati ágak anyagaira szervezett 
alegységek az egyszemélyi vezetést zavarják, szétdarabol
ják. 

e./ Változat: 

A változat lényege, hogy a szervezeten be
lül alapvetöan egy szállitó - ellátó alegységet hoz lét
re, mely önmagában megvalósitja a szállitás és tárolás egy
ségét és ez a szervezet az anyagfajták természetétől és 
volumantéris nagyságától függően, teljes szélességben to
vább bontható. Ilyen esetben ez az alegység szintén külön 
vezető szervvel kell rendelkezzen. E mellett megtalálhatók 
a szolgáltató és biztositó alegységek. 

Ra,jzban: 

1 Parancsnokság 1 
T 

1 1 1 

Ellátó/ - szállitó Szolgáltató Biztosi tó 
alegység alegység alegység 

A változat előnyeil 

- kiemelt szerep jut a főtevékenységnek; 
- biztositva van az a szállitás, tárolás 

egysége; 
- az alapvető alegység tetszés szerint to-

vábbtagolhat61 
- a szervezet jól vezethető; 
- a szakmai irúnyitáa biztositva van. 
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A változat hátrányai: 

- az alárendelt kötelékek nem egyenranguak; 
- a főtevékenységet illetően a vezetés meg 

van kettőzve; 
- nehezen fogalmazható meg a vezető szerv 

szakmai feladata a hadtáp vezetés rendszerén belül; 
- nem tettünk eleget annak a követelmény

nek, hogy a szervezet kettő, vagy több közel azonos jel
legű alapvető alegységből álljon. 

Természetes, hogy a felsorolt négy válto
zaton kivül, főként a változatok kombinációjából még szá
mos modellt lehetne felállítani, lényeges eltérés, tartal
milag uj vonás azonban ezelcben már nem lehet. 

2./ Az általános modell, egyes változatai-

nak elemzése. 

A változatok tanulmányozása után a magam 
részéről a következő megállapitásokat tettem: 

a./ A szervezeten belül szállító alegysé
gek és külön kezelő- tároló alegység létrehozása lénye
gében mást. jelent, mint az eddigi raktár és szállitó 
szervezet egyazerü összeadását. A jelentkező uj vonás fő
leg az egyes szervezetek belső továbbtagolásában és a 
működés komplex jellegében van •. Az A./ változatok ezt tük
rözik. 

b./ A tároló és szállító alegységek mecha
nikus összeszervezéae merevvé teszi a gépjármüvek anyag
hoz kötését, a tartalék szállitó eszközöket is anyaghoz 
köti, nem biztositja a komplex, rugalmas szállitmimykép
zést. Ebből a szempontból a B./ változat erősen bírál
ható. 




