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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. 
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e,/ A szállitó és anyagkezelő alegységek 
viszonylagos önállósága valamennyi változatban érvénye
sül, együttmüködési lehetőségük ugyancsak, A komplex te
vékenység és az önállóság egysége azonban legjobban az 
A,/ változatokban türköződik, 

d,/ Az A/2, változatban a két alapvető kö

telék között nagyságrendileg jelentős különbség mutatko
zik a szállitó alegység javára, Ezért a célszerüség sz 
A/1, változat felé mutat, 

e,/ A szállitó alegységek kötelék nagysága 
nem köthető meg és nem lehet megszabni az alárendelt szál
litó szervezetek számát sem, A változatok közül ezt asza
badságot valamennyi biztositja. 

f./ A részletezett modellezés során mód 
nyilik a változatok kombinációinak alkalmazására. 

E megítélések alapján a következőkben, a 
további modellezésnél a szervezeti sémák kialakításánál 
az A/l. változatból fogok kiindulni, 

Fenti gondolataim a szállító- ellátó szer
vezetek általános szervezeti modelljére vonatkoznak. Meg 

kell azonban jegyezni, hoe;y az anyagi biztositás külön
böző szintjeinek megfelelően a hadosztály, dandár, ezred, 
önálló zászlóalj, osztály, kötelékben lévő zászlóalj, osz
tály tagozatokon jelentkező anyagi biztositási feladatok 
a szinttől és a fegyvernemtől függően az általános szerve
zeti modellen belül más-más csoportositást követelnek, 

Természetes például, hogy a tüzér ezred 
ellátó századán belül önálló kötelékként 
lőszer szállító-ellátó szakaszt kell szer
vezni, mig a többi anyaerellátási funkció-



• 
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kat raj erejU kötelékek végezhetik, A 
kötelékben lévö zászlóaljak, de egyes ön
álló zászlóaljak alapvető alegységei az 
élelem ellátó rajok, vagy szakaszok, mert 
egyéb harci-technikai anyaggal való ellá
tásuk minimális, pl, kommendáne~ rendésze
ti alegységek, hiradó alegységek, stb. 

A zászlóalj, önálló zászlóalj, egyes ese
tekben az Uteg anyagi biztositási tagoza
tokon a nyers élelem elkészitéae, a főzés 
kUlön alegységet igényel, 

Egyes fegyvernemi egységek és alegységek 
ason fellil, hogy a rendszereeitett készleteket osapata
ik ut6Jl·ezállitják, a napi utánszállitáe és utánpótlás 
folyamatában gyakran még egy egész ·fordulót sem bonyoli
tanak le, azaz készleteik jelentős része nem folyamatosan 
áramlik tovább és tárolásuk tartósnak bizonyul, Ilyen 
esetben felvetödhet a raktár, vagy tároló szervezethez 
hasonló, a szolgálati ágakat képviselő ellátó - tároló 
alegység létrehozása a ezállit6 alegységgel egy szerve
zetben, 

Az alacsonyabb fokozatu szállitó-ellát6 
szervezetek, alegységek mUködésének és tevékenységének·alap
vetö formája az elhelyezkedés, egyee fegyvernemeknél, szalr.
osepatoknál nincs szükség e lépceözésre, nem jelentkeznek a 
komplex azállitmányképzés feladatai, igya szervezetek 
egyszerileödhetnek, 

A következő eldöntendő kérdés, hogy az egyes 
szállító alegységeket milyen szempontok szerint célszerU 
képezni és csoportositani, 

A,/ Teljesen egyforma ösezetételü, tehát 
a széllitó-ellátó szervezet anyagainak, készleteinek 
33-33 /1 25-25 1/ %-át szállitó alegységek kialakitása, 
Ez lehetővé teszi az irányok szerinti megoszlást,könnyi~i 
a szállitmányképzést,az.összfegyvernemi alárendeltek anyagi 
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megerösitését, szállitó kötelékek cseréjét, módot ad az 
alegységek széttagolására a tömegpusztitó fegyverek elle
ni védelem céljából, 

B./ Az előbbi változat azzal a kiegészités
sel, hogy a speciális szállitóteres jérmüvek külön al
egységbe szerveződnek, 

Ez a változat az A./ változatnál felsorolt 
jellemzőkön kivül még azzal az előnnyel rendelkezik, hogy 
a három alapvető szállitó alegységet mentesiti különleges 
technikai eszközöktől, 

C,/ A szállitó alegységek kialakitása anyag
fajtánként, elsősorban az anyag szállitás és tárolás 
mint alapfunkció - differenciált követelményei szerint, 
Ennek msgfelelöen elképzelhető lőszer szállitó alegység 
/1-ek1/, üzemaD;)"ag szállitó alegység, technikai anyag 
szállitó alegység, hsdbiztosi anyag szállit6 alegység, 
stb, 

Az ilyen csoportositás külön-külön alegy
séget biztosit a harcot közvetlenül befolyásoló anyagok
nak, igazodik az anyag tárolás és szállitás követelménye
ihe.z, lehetővé teszi a tárolásban és szállitásban a szak
értelem érvényesülését, de anyaghoz köti az, egyes szálli
tó alegységeket, lemereviti azokat, megzavarja a vezetés 
egycsatornás rer.dszerét. 

D./ A szállitó alegységek szervezése és 
kialakitása s gépjármüvek tipusa és teherbiró képessége 
s:oerint, E rendezőelv alapján az 5 tonnás tehergépkocsik, 
a },5 tonnás, a 2 tonnás tehergépkocsik, az üzemanyagtöltö 
t,,vábbá egyéb különleges gépkocsik és végül a gépkocsi
vonatok külön alegys.égekbe lennének szervezve. 



- 121 -

A jármüvek szerinti csoportositás megköny
nyiti a technikai kiszolgálást, egyszerübbé teszi e mene
teket, az anyagok első málhé.zását, ugyanakkor azonban 
rendkivü'. bonyolulttá teszi a szállitmányképzést, az egyes 

szállitási feladatokhoz tulzottan összekeveri s szállitó 
eszközöket. 

Miután az általam felsorolt valamennyi vál
tozatnak jelentős korlátai vannak, igyekszem ezek kombiná
cióját megtalálni. Ehhez azonban néhány kiegészitö gondo
latot kell kifejtenem. 

Bizonyos szállitó eszközök jellegzetes 
teherbiró, vagy terepjáró képességüknél fogva, speciális 
felépitményüknél fogva, kizárólag, vagy elsősorban bizo
nyos anyagok szállitásúra alkalmasak. Ez a technikai té_ 
nyezö természetessé teszi, hogy a szállit6-ellát6 szerve
zet alegységei között olyan gépkocsi szállító alegységek 
is legyenek, melyek sajátosan,kizárólag, vagy főként egy
egy anyag szálli tására va.nnak rendelve, Ezekben az alegy
ségekben lehetséges a szállító-ellátó tevékenység még 
komplexebb szervezeti megvalósítása, a kezelő állomány 
egyenes hozzászervezése és szállit6-ellát6 alegységként 
történő megnevezése. 

Egy uj, kombinált változatban az egyes gép
kocsi szállitó alegységek nem egyes anyagok szállitására 
vannak szervezve, hanem általános rendeltetésü gépkocsi 
szállitó rajok, szakaszok, vagy századok. Előnyös azonban 
ha a gépjármü típusokat egyes alegységekbe összpontosítva 
a szervezeteknek olyan jelleget kölcsönzünk, hogy azok egy 
bizonyos anyagfajta szállítására esetleg különlegesen al
kalmasak legyenek és elsősorban ezen anyagokkal kapcso
latban jelentkező szállítási feladatokat hajtsák végre, 

4 
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Az 1gy értelmezett változat, macyet a ké
eöbbiekben részletezni kivánok, rendelkezik az alábbi elö
nyökkel1 

- a szervezet áltelé.nos rendéltetésU szál
lit6 alegységekböl áll, melyek teobnika1 ellátottságuk kö
vetkeztében minden nemU anyag, de elsöeorban egy adott 
anyagfajta azállitására elkalmasak1 

- az anyagkezelö - tároló alegységben biz
tositva van a ditterenoiált kiképzettségU szemécyi állomány 
az egyea anyagokkal kapoaolatos szakjellegU feladatok vég
rehajtására, 

- teljes egészsében biztoaitott a szállitá-
11ok központi szervezésének elvei 

- az általános rendeltetéaU szállitó kötelé
kek egyes konkrét anyagfajták elsöaorban való azállitására 
elökészithetök, ez biztosithatja a kezelö éa ezállitó al
egységek öeszekováosolását és a gépkoosi vezetök konkrét 
felkéezitését, 

~./ Szervezeti javaslatok és következteté-

Miután megitélésem szerint a szállitó-ellá• 
tó szerve~eteket belsö felépités 3B arányok szempontjából 
eleöeorban az összfegyvernemi magasabb-egységek, egységek, 
alegységek vonatkozásaiban kell kidolgozni, konkrétabb 
szervezeti javaslataimat a gépesitett lövész hedosztácy 
szállitó-ellátó zászlóaljára, a gépesitett lövész ezred 
szállit6-ellát6 századára és a gépesitett lövéez zászlóalj 
ellát6 szakaszára dolgoztam ki, 




