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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, 
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A szervezet változatok felvázolása után 
néhány összefoglaló megállapitást teszek, 

a,/ A várakozásnak megfelelően csökkent 
az eredetileg, pusztán elméletileg számvetett élő erö 
és eszköz szükséglet a következő okokból, 

- egyes szervezetek. kikerültek javasla
tomban a csapathadtápból; 

- egyes szervezetek a konkrét modellezés 
során optimalizált összetételben kevesebb erőt és esz
közt igényeltek, mód nyilik a helyettesithetőségekre; 

- a centralizáció miatt megszüntek olyan 
szervek és reszlegek, melyek minden alegységnél külön
külön megvoltak. 

Meg ke:l jegyeznem, hogy egyes szervezetek, 
melyek kateg6rikusan, vagy feltételesen kimaradtak a szál
litó-ellátó egységek és alegységek állományából, nem min
den esetben jelentenek ab.szolut csökkenést, mert más biz
tositási ágazatban, vagy az anyagi biztositás más tagoza
tain ismételten jelentkeznek, bár ott is csökkentettebb 
formában. 

Következéskép megállapitbató, hogy s szer
vezet nagysága sz elvi arányoknak megfelel. 

b,/ Az anyagfajták szerint kissé .profilo
zott, de általános rendeltetésü szállitó, illetve kezelő
tároló alegységek minden változatban biztositják a szálli
tás és tárolás egységét, 

c,/ A kezel6- tárolószervezet biztosítja 
a szakmai szolgálati ág vezetők kifejezetten szakmai jel
legü, tehát a tárolás, elosztás; készletezés, nyilvéntar-
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tás, karbantartás terUletén jelentkező befolyásoló te
vékenység.át, 

d./ A szállitó-ellátó egysések és alegy
ségek személyi állománya képes ellátni az adott objektum 
közvetlen őrzés-védelmével, a rakodási munkákkal,· anyag
kezeléssel, forgalom szabályozással kapcsolatos munkák 
zömét, de a konkrét szervezeti meggondolástól függően 
még rá szorulhat a magasabb egység, vagy egység biztositó 
kötelékeinek támogatásé.re, 

e,/ A szervezet változatok megoldásokat 
tartalmaznak az anyag és gépkocsi szállit6 eszköz merev 
egymáshoz kötöttségének feloldására, lehetővé válik a 
gépjármüvek szállitási feladatokra való központi igény
bevétele,a jelenleg~az eddiginél is magasabb szinvonalon. 

f./ Az uj szervezet csapatjellegü, aláren
delt kötelékei alegység szervezetüek, ez biztositja a meg
felelő mozgékonyságot; "intézet" jellegü kötelékeket si
került kizárni, 

g./ A szervezetek belső elrendezése, az 
alegységek osoportositása a béke, illetve háborus rak~ár 
szervezet csökkentése, az anyagi biztositás profil tisz
titása, az anyag ellátó szolgálatok általános egységesi
tése, a béke raktártér jobb kihasználása, a vezetés és 
gazdálkodás adminisztrációjának egyszerüsitése, a harc
készültség fokozása irányába hat, 

h./ Az uj szervezetek elhatárolják a had
tápvezetés két nagy területét, nevezetesen az alárendelt 
kötelékek anyagi biztosításának irányitását, valamint az 
adott ellátási szakaszon lévő ellstó alegységek vezeté
sét, ezáltal a törzsek tehermentesitébéi.ek irányában 
hatnak, 




