
talnnos leiró.sa, 
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IV, Fej ez e t 

UJ SZERVEZETO SZÁLLITÓ-ELLÁTÓ EGYSÉGEK 
ÉS ALEGYSÉGEK MOKQDÉSÉNEK NÉHÁNY ELVI 
KÉRDÉSE, 

1,/ Az anya5i biztositó tevékenysé5 ál-

A müködéai elv megfoga,maznsához a te
vékenység legjellemzőbb tényezőit kellett kiemelnem. 
Ennek érdekében az egyes anyagi biztositási tagozatok 
réezfelada,aitól elvonatkoztattam, a legfontosabb tevé
kenységi terlileteket klilönbözö szempontok szerint rendez
ve igyekeztem leirni a tagozatokon általában jelentkező 
ellátó tevékenység lefolyását. 

Ezzel lényegében az anyagi biztositó 
szerv mUködésének szöveges modelljét kAptam meg az aláb
biak szerinti 

Az elhelyezési körletben Ures jármüvekkel 
szétbontakozva /111/ - átveszi az ellátmányi anyagokat 
a kiszállitást végrehajtó - elöljáró által irányitott -
eszközökről /1eszközöket1/ /12:/ - azokat rakomány, szál
litmány és lépcsö e.:erint csoportoaitja néhány irányban, 
illetve mélységben /131/ ----- haladéktalanul megkezdi az 
anyagok felhasználók felé való közelitését, szállitását 
/141/ ----- az alárendelt felhasználók objektumaiban, 
vagy azok közelében anyagátadási céllal szétbontakozik 
/151/ ----- végrehajtja az anyagok jelentös részének át
adását /1jármüvekkel együtt, esetleg átrakásssl1/ /161/ 
----- az Ures gépjármüvek.kel és a megmaradt aeyagokksl 
azétbontakozva marad /171/ ----- majd ebben az állapot
ban ujb6l étveszi az elló.tmányi anyagokat az elöljárótól. 



- 130 -

Kapus Gyula alez, nemrég megjelent .ta
nulmányában sz ellátás - utánszállitás egy napi folya
matát három Utemre bontja sz alábbiak szeri:at1 

l, ütem: - zászlóalj hsdtápok készletei-
nek áta dáaa, 

- sknavetö löszer készletek átadása a 
harcoló alegységek részére, 

2, ütem: - kivont /1 vagy a harcrendben 
hozzáférhetö 1/ alegységek !eltöltése az ezred kéezle
te1böl, 

- a hadosztály készletei egyréazének át-
vétele, 

3, ütem, - következö harcfeladatra való 
teljes feltöltés, 

Kapus alezredes konkrét Utemezésével éa 
folyamatba fogblásával egyetértek, véleményem szerint az 
általam megfogalmazott általános sémával megegyezik, Az 
elöbbiekben megfogalmazott tevékenységi modelt elvonatkoz
tatva, csak a fötevékenységre konkretizálva az alábbi 
ábrában k1sérlem meg kifejezni, 

Az anyag átadás Az anyag ki- Az elöljáró áltál 
közelében fel- szállitása, k1szállitott anya-
készUlés uj átadása az gok átvétele és elö-
aoyagok fogadá- alárendelt~~- készitéae további 
aára, nekJ:/..;\~:;/ azállitásra, / 

/,..o@Mf t , 
/ ~ '-u-e , t / -~.·~-----
~ a ------

D:oo-i - h, ® 
~ Szóf11tmáoyok meg

alakitasa, 
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A szúllitó-ellótó egységek és alegységek 
működése a~ anyagi biztositás rendszerén bellil valósul 
meg, azon belül elégit ki követelményeket, Ezek a szer
vezetek - jelenlegi elveink szerint - az anyagi biz.tosi
tás egyee szintjein ellátási szakaszokat képeznek, Az 
egyeo ellátási szakaszokat a klasszikus. elképzelés és 
meg:togalmezás alapján utánszál11 táei tagozatok kötik ösz
eze. 

Az anyagi biztositás fogalma azonban.egy
ségesen magába :foglalja az ellátúst és szállitá~t /1 ezen 
bellil tárolást 1/ és ezt az egyaéges értelmezést tUkrözik 
a szervezet fejlesztésének irányai is, 

Nem beszélhetünk a továbbiakban szinten
ként ellátási szakaszról és azokat összekötő utánszállitá
ui tagozatokról, amelyeken folyó tevékenységért megosz
lik a :Celelösség, hanem a szintenként létesitett és 
szerepet kapó anyagi biztositási tagozatokról, melyeknek 
terjedelmét és sémáját az alábbi ábra szemlélteti, 
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Zászlóalj ______ Ezred ____ Hadosztály 
tagozat tagozat tagozat ~--

D 

Ismételten kivánom hangsulyozni, hogy a 
korszerü harc körülményei között, a~ikor a harceljárás
hoz alkalmazkodva a.z anyagi biztosi táshoz is a mozgékony 
és rugalmas formákat kell keresnünk, egyre gyakoribb 
lesz az egyes tagozatokra szervezett szállitó-ellátó al
egységek nem csupán együttmüködö, hanem együttes_ tevé-
kenysége. ' 

A módosult, .napról-napra változó 'és töké
letesedö harceljárás, a harcoló alegységek és egye.égek 
tevékenységi formája követelményként meghatározza a had
táp müködésének rendjét és formáit, a haditechnikai ténye
zök és a osapatszervezet változásai következtében kiala
kult uj szervezetek pedig lehetővé teszik 1 biztositják az 
uj eljárások alkalmazását. 

Az alegységek korszerü harceljárásé.hoz 
alkalmazkodó uj hadtáp eljárási formák a 
régi szervezeti keretek között is utat· 
törnek és törtek maguknak. Függetlenül a 
régi szervezetek decentralizáltságától, 
a gyakorlatban a raktár és szállit6 csa
patok együttesen tevékenykedtek, létre
jöttek az anyagátadó pontok, az elmult 
években megjelent az alárendeltek anya
gi eszközökkel való megerősítésének 
gyakorlata. 

Világos, hogy a manőver jellegü, páncé
lozott szállitó technikával megvivott és tömegpusztitó 
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fegyverek csapásaira épitett harctevékenység anyagi biz
tositásához sablonmentes, rugalmas, mozgékony, mondhat
ni forradalmi módszerek és eljárások kellenek. Ezek az 
eljárások azonban a követelmények által létrehozott. uj 
szervezetek keretein belül már.nem maradhatnak kezdemé
nyezósek, azokat rendszerbe kell foglalni, azaz meg kell 
fogalmazni ezen uj szervezetekre vonatkozó működési elve
ket. 

Az uj sze1~ezetek az ugynevezett átrakás 
nélküli szállitás, illetve e gépjármű szúllitó eszközök 
rendszeres cseréjével végrehajtott utánszállitás utjúból 
minden akadályt elháritanak. 

A kérdés ponto.s értelmezése szempontjából 
ugy kell állástfoglalnom, hOSY a meghatározás, e fenti 
kifejezés nem pontos.an ezt tükrözi, amit alatta értenünk 
kell. Itt nem a gépjárműveknek, a rakott és üres eszközök
nek egyszerü, a szó-szoros értelmében vett cseréjéről van 
szó. A korszerű csapathadtúpban az anyaggal együtt sajá
tos csomaflolást alkotó, ósszarüen malhúzott jármüyek szál
litó-ellátó egységbe· vannak szervezve, de ezen tulmenöen 
szállitmányokba vannak csoportosítva. E járművek maximális 
határig való továbbfuttatásúról és - ezzel egyidejüleg, 
ennek ellenir:lnyaként - a pillanatnyilag üres járművek 
elöljáróhoz való bev-c,nó.sáról beszálünk, Ezért nei;, "átrakó", 
hanem anya3átadó pontok vannak, ahol a szállitmányok pa
rancsnokai az odáig vezetett alegyséseket tagolás és rende
zés után továbbfuttatásra átadják. Reginztrálják a tovább
szállitás utvonalát, átveszik a g:yülekezö üresjármüveket 
és meghatározzák részükre a vételezés helyé~. 

Itt tehát tulajdonképpen az elöljáró és 
alárendelt jármüveinek közös, állandó körforgúsáról van 
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szó, mely körforgás csak a mozgó, vagy alárendelt kész
letek stabil kialakulásünak ideiglenes időszakában áll 
le, szünik meg, 

Hangsulyozom és megismétlem, hogy a gén
kocsi szállitmányok rakodás nélkül továbbfuttatásót, cse
réjét, a fogadó anyagi biztositási tagozat felelős pa
rancsnokának elhatórozása alapján történő osztott további
tását alapelvnek kell tekinteni. Véleményem szerint az 
anyagátadé.snak ez a föformája, mely alól csak egyes anya
gok, vagy egyes időszakok, körülmények kivételek és pers
pektivában ezek is csökken~ck. 

Kivételek lehetnek azok az anyagok, ame
lyek egyes tagozatokon szét- és ujracso
magolást követelnek meg, vagy melyek egye
di utalványozás alapján kerülnek to,rábbi
tásra. Az ilyen·anyagok köre egyre szükül, 
Az élelmezési anyagok egységcsomagolási 
rendszere gyakorlatilag zászlóalj szintig 
lehetővé teszik az osztatlan továbbitást, 
A technikai anyagokkal, egészségügyi anya
gokkal.való ell~tás rendszere is egyre 
inkább a komplettekre irányul. 

Azok az anyagok, melyek továbbra is az 
egyes anyagi biztositási tagozatokon át
csomagolásra, ~agy egyedi utalványozásra 
kerülnek, nem gyorsan fogyó anyagok, a 
velük való ellátás nem jelentkezik a 
harcnapon belül, főleg nem megismétlődő 
módon és nem elsörendüen. 

Ettől függetlenül elképzelhető, hogy az 
olyan anyagátadó pontokon, ahol lényegé
ben a szállitó alegységek cseréje, illet
ve közvetlen továbbfuttatása történik, 
néhiiny anyagfajta vonatkozásában gyors 
átrakodást kell szervezni, Ezek s sz~mbsn 
csekóly kivételek nem térithetnek el ben
nünket attól, hogy az előbbiekben kifej
tett anyagátadási módszert slap~etönek 
és követendőnek tekintsük, 

Minden elvi alapokon me1:,'<.onstruált szer
vezet, mely rendszerelméleti szempontból ny1lt,. meghatá-
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rozott körülmények közepette és követelmények alapján 
működik. A tevékenység folyamatában a szervezet egymás
tól világosan elhatárolt alrendszerei - mint erre a 
II. tejezet során már utaltam - kapcsolatba lépnek egy
mással. E kapcsolat a működés különbözö fázisaiban lehet 
eröteljes és lehet laza, 

Ez az általános szabály, törvényazerüaég 
valamennyi kibernetikai rendszerre, ezenbelül mind a gaz
dasági, mind a katonai szervezetekre érvényes. 

A szárazföldi csapatok különböző had
rendi elec li, egységei a harc, de .már annak megszervezé
se folyamatában is eredeti szervezetüktöl eltérő cso
portositúst vesznek fel. A ·hadrend. az állománytábla sze
rinti osoportositás felbomlik, a személyi állomány és 
technika szempontj.ából külön szervezett alegységek össze
olvadnak ós a felada.t megvivása szempontjából legcélsze
rűbb osoportositást,harcrendet vesznek fel. Ez s harc
rend esek s legritkább esetekben egyezik meg sz eredeti 
szervezettel. 

Ez a törvényszerűség s tárgyalt kérdés 
vonatkozásában a szállitó-ellát6 szervezeteken belüli 
még fokozottabb inte,gráci6t, s különböző rendeltetésü 
alegységek még fokozottabb együttmükődését jelenti. 

Az előző fejezetben több változatban tér
gyalt és javasolt szervezetek elsö ujrarendezödése akkor 
történik meg, amikor az egyes anyagok sz erre a célra ki
jelölt szállító alegység jérmüvein málházásra kerülnek 
és ezzel egyidejüleg a k"zelö-tároló alegységből az erre 
hivatott szakszemélyzet a· száll1t6 alegység parancsnoká
nál jelentkezik. Ettől a pillanattól kezdve a szúllitó 
eszköz, sz azon szállitott anyag és az anyag kezelésére-



- l}6 -

. tárolására hivatott szakszemélyzet egy közös, integrált 
elemben tevékenykedik a kijelölt paranosnok utasitásai 
alapján. 

E gondolat felvázolása - ugy vélem - meg
nyugtat mindenkit, aki az uj szervvzetü 
hadtáp alegységekben az an;yagszállitás'és 
tárolás még szorosabb szervezeti összevo
nását hiányolta. 

A harc egyes fázisai, a támadó, vagy vé
delmi harcfeladat végrehajtásának egyes szakaszai az 
anyagi biztosi tással sze.mben differenciált követelménye
ket támasztanak. E követelményekhez igazodva valósul meg 
az eredeti szervezetek második ujra rendeződése. Ekkor 
ugyanis az anyaggal málházott és raktár személyzettel 
megerősitett különböző szállitó alegységekből részlegek 
kerülnek kiemelésre és megkezdődik a komplex.szállitmá
nyo k képzése • 

E jelenségek részletes elemzésére; az 
anyagi biztositás eljárásainak vizsgálata során részle
tesebben is kitérek. 

., 
2./ A szállitó-ellátó es:ységek és alegy

ségek csoportositáss a terepen. 

Megállapitbatjuk, hogy a müködési formák 
általában az ellátó egységek és alegységek ideiglenes 
helyhez kötöttségét követelik. A helyhez kötöttség azon
ban egyetlen egy harc módban sem lehet állandó, mert a csa
patok helyzetének megváltozásával kapcsolatban a leszaka
dás, vagy az ellenség haroi alegységeivel való találko
zás veszélye áll fenn, az áttelepülés tehát természetes· 
és tervezhető tevékenység. 




