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. 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. 
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A helyből végzett tevékenység problemati
kaja nem csupán anyagi biztosítási kérdés. 
A stacionális müködési követelmény még 
élesebben fennáll a különböző tüzéralegy
ségeknél, ahol az állásváltoztatás ideje 

és az uj tüzelőállások elfoglalásának he
lye a tüzércsapatok harcának igen fontos 
kérdése. 

Korlátozottabb mértékben ugyan! de hely
hez kötött tevékenység jellemzö a vezetés 
egyes szerveire is. A vezetési pontok ma 
még bizonyos feladatokat nem képesek moz
gás közben megoldani, ezért áttelepité
sük, helyük kiválasztása és gyors elfog
lalása s vezetés egyik alapvető kérdése. 

Mindezt csupán azért fejtem ki, mert szük
ségesnek látom kihangsulyozni, hogy sz ideiglenes helyben 
végzett tevékenység nem a mozgékonyság ellentéte, és nem 
jelenti azt, hogy s szállit6-ellát6 egységek és alegysé
gek mozgékonyságukat elvesztették volna. Mozgékonyságuk 
éppen abban áll, hogy képesek helyüket gyorsan változtat
ni és nem abban, hogy minden tevékenységüket mozgásközben 
végzik el. 

Az áttelepítéssel kapcsolatos idöténye
zöket az alábbi formulákkal tudom kifejezni1 

Egy adott elhelyezési, vagy települési 
körlet elfoglalásának idejét, a menetből való szétbonta
kozást, kifejezi az alábbi összefüggési 

/ L + S 
V 

/.60/+t 

a körlet elfoglalásához szükséges 
idő percben. 

L = a szétbontakozásra kényszerülő gép
jármü oszlop hossza kilométerben 
kifejezve. 

s = az elhelyezkedésre vagy településre 
kiszemelt körlet általános távolsága 
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e menet, vagy ez elörevonáe utjá
tól,középpontot számolva, 

V = szétbontakozó alegység menetsebes
sége e menetvonsltól való eltérés 
után /1 km/óra 1/ 

t = a körletben elhelyezendő gépjármil
vek darab száma, /1 64,1/ 

Az elhelyezkedési, vagy telepillési körlet elllagyásánek 
idöszükségletét ez elöbbihez hasonló módon e következ6 
összefilggéssel fejezem ki1 

L + S 

V-Jt 
• Go 

Jt = ko=ekci6s 
tényezö, me1Y 
·megegyezik az 
oszlop hosszá
val. 

A fenti öeszefilggésekkel kifejezhetök 
tehát azok ez időtényezők, melyek ez elhelyezkedés, 
vagy település céljára kijelölt körlet elfoglalásával, 
vagy elhagyásával kapcsolatos szervezési tevékenys.éget 
ölelik fel és amelyek e müködés szempontjából nem bi
zonyulhatnak hasznosnak, 

Abban az esetben ha a települési,vagy el
helyezkedési körletben töltött össz időt tt-el szimboli
zálom, akkor 

T1 + T2 = tt esetén a települési he).yen 

való tartozkodást a szétbontakozás és elhelyezkedés ki
meriti, müködés tehát nincs, a kifejezésnek nincs ér
telme. 

E szerint meg kell állapitenunk, hogy1 

T1 + T2 <: tt, ellenkező esetben a 

müködés nem valósul meg. 

64. = A képlet megtalálható, Kiképzési Normák, •• /1ter
vezet1/ Hadtáp/1, 1968. HM. kiadás 91, old, 
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Ezért a további számitásokhoz feltételez
zük, azt a minimális igényt, hogy 

Az első feltételezés biztoaitja azt, hogy 
a megrakott jármüvek egy találkozási ponton szétbonta
koznak, az üres jármüvek hasonlóképpen/: bár korlátozot
tan,/, megtörténik a gépjármüvek cseréje és a megrakott 
jármüvek majd utána az üresjármüvek elhagyák a körlete
ket. A második változat a terhek átrakásával kapcsolatos 
anyag átadást té~elezi fel. 

ez tehát 
Az egyes 

A hadtáp egyhelyben való tartozkodásának 
lehet időszüks~glete, azonban ~em meghatározója, 
szállitó alegységek, anyagátadó pontok egyhely-

ben való müködését azonban egyéb tényezők is meghatároz
zák, mint pl. 1 

- a csapatok élétől való maximális lema
radási távolság, melyet részben hiradó 
eszközök,részben az utak áteresztő ké
pessége, részben a harcrend tömörsége 
befolyásol, nevezzük "A"-nak; 

- az alegységek éléhez való maximális fel
zárkozás lehetősége, melyet befolyásol 
az ellenség lehetséges behatása, a 
harcrend tömörsége és a terep jellege, 
nevezzük "a"-nak; 

- és végül a csapatok támadási üteme,mely 
nyilván befolyást gyakorol a hadtáp al
egységek áttelepitésére olyan formán, 
hogy védelemben az ellenség esetleges 
sikeres tevékenységének .ütemét negativ 

65. = 45 perc azúkséges a gépkocsiról-gépkocsira történő 
anyagátrakására gépkocsivezetők tevékenységével. 
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értelembe veaszük figyelembe, nevezzük 
"ü"-nek /: óránként :/. 

E szerint a 2 /T1 + T2/ = tt esetére 
az eredményt a következőképpen fejezhetjük ki: 

az összes összefüggéseket bizonyos szempontok alapján 
rendezve: 

A = 2ü /T1 + T2/ + a 

ezzel tulajdonképpen megkaptuk a szállit6-ellátó egysé
gek és alegységek maximális lemaradási távolságát olyan 
követelmények mellett, hogy az 
müködési körletben minimális 
ne k képesek. 

egyes települési, vagy 
ideig ténykedni legye-

Szémitásaim szerint, melyek nyilván több 
változótól függhetnek, a hadoaztál;y szál
litó-ellátó zászlóalj vonatkozásában ez 
60, az ez:-ed szállitó-ellátó század vo
natkozásában·20, és a zászlóalj ellátó 
szakasz vonatkozásában pedig 4 km-et tesz 
ki. Ennyi tehát a lemaradási távolság. Ez 
azt jelenti, hogy a zászlóaljnak általában 
naponta egyszer, a századnak naponta két
szer és az ellátó szakasznak naponta több
ször folyamatosan kell a helyét megváltoz
tatni. 

Ha a követelm&nyt tovább bővitjük és a 
feltételezést ugy állitjuk fel, hogy a hadtáp egy helyben 
folytatott tevékenységének ésszerüen diktált követelmé- · 
nye, hogy az időben legalább megegyezzen az előrevonásra, 
azétbontakozásra és a körlet elhagyására vonatkozó idő
tényezökkel, akkor a levezetésbe be kell számolnunk egy 
uj tényezőt, melyet ta-val jelölöl,. 
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A - a 

V - ü 
= a szállitó-ellátó 

áttelepitésének ideje /:menetideje1/ 

Ebben az esetben az összes egyenleteket 
rendezve a maximális lemaradé.Si távolságot kifejezi1 

A= 2ü /V-ü/ /Tl + T2/ + aV - 2aü 
V - 2Ü 

Mit kivántam mind ezekkel bizonyitani? 

Elsősorban azt, hogy a szállitó-ellátó 
egységek teljes tömegével, valamennyi eszközével, - ebbe 

.bele értve a harc közvetlen biztositásához nem szükséges 
eszközöket is - a müködée alábbi leegyazerüsitett formá
ja lehetetlen, nem valósulhat meg: 

ÁTTELEPtlLÉS MOKÖDÉS ÁTTELEPOLÉS 

Következésképpen a müködés mozgékonyabb, 
kisebb kötelékekre épitett, mélységben és irányban de
centralizált formáiról kell szó legyen. Olyan mozgékony 
elemeket kell alkalmazni, melyek szétbontakozása, tevé
kenysége, az utakon való mozgása rövid, nincsenek kötve 
maximális lemaradási és minimális felzárkozási távolsá
gokhoz, működési tc'lákenységük időszakában ugyszólván a 
harcrend elemévé válnak. 

A hadtáp alegységek tevékenységüket a te
repen hajtják végre. A harctevékenység folyamatos bizto
sítása a terepen a harcrend konkrét követelményeinek és 
az elöljáró elgondolásának megfelelő komplex, rugalmas, 
operativ csoportosítást követel meg. A hadtáp alegységek 
terepen történő csoporto,,í tása tehát lényegében a hadtáp 
"harcrendje", melyet a magam részéről a hadtúp lépcső-
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zésének .fogsmávol fejezek ki. A hadtáp lépcsőzése 
alatt a hadtáp csapatok és készletek terepen és utakon 
történő olyan csooortositús!i.t értem, mely az adott harc
feladat biztosi tási követelménveinek legjob:'.,an megfelel. 

A hadtúp első lépcsőjének sajátos fel
adata van. Miután a harcot a csapatok feladatszakaszok
ra bontva hajtják végre és azokon belül a harcrend és 
az együttmüködés lényegében nem változi.k, az anyagi biz
tositás mechanizmusa is ehhez a· szakaszossághoz kell 
igazodjék. A hadtáp első lépcsőjébe csoportositott szál
li t6-ellátó alegységeknek, részlegeknek az az alapvető 
rendeltetésük, hogy a soron következő feladatszakaszbsn 
biztositsák az annak teljesítéséért közvetlenül tevé
kenykedő harcrendi elemeket. Konkrétabban fogalmazva a 
közelebbi/: további, stb.:/ feladat teljesitésekor 
pótolják az azt végrehajtó első lépcső és tartalékok 
elfogyott készleteit és ezzel teremtsék meg a lehető

ségeket az uj hercfeladatba való átmenetre. 

Ezek szerint a hadtáp első lépcsője, 
az abba. szervezett szállitó-eUátó alegységek és kész
letek csoportositása, mely a további harctevékenység_ 

' zökkenömen tes biztosi tása érdekében egy adott hsrcszt,-
kasz föcsoportositása készleteinek pótlására hiv?tott. 

Az első lépcső tehát közvetlen befolyás
sal birhat a harc végrehajtásúra és ezért csak közvet
len harci anyagokat tartalmaz. Elemeit a meghstll.rozott 
harcászati követelményeknek megfelelő elhatározás alap
ján összeállitott komplex szállitmányok képezik. 

Miutún itt nem fuv&rozási, vagy forgalmi 
értelembe vett szálli tmányról vc·>1 szó, ezeket 

szállitó lépcsőnek nt,; 0 zem. 
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A szállitó lépcső az alábbi követelmények~ 

nek :t'elel meg1 
- parancsnoki gondolatmenet, tehát előre

látás által kialskitott, komplex összetételü; azt tartal
mazza és adja át,~ szükség van; 

- a szükséglet helyén képes rövid idő 
alatt megjelenni és az anyagot bármely alsóbb tagozatnak 
átadói, amikor kell; 

- kis tömegü, a terepen könnyen lehet el-· 
betyezni, ezért készleteit ott adja át,ahol kell. 

A jelenleg kialakult gyakorlat szerint 
ezek az első lépcsőben utbainditott.szállitó lépcsők kész
leteiket átadó ponton adják át 1 ahol - mint már állást 
foglaltam - elsősorban az oszlopok, illetve jármüvek.át
adása, másodsorban terhek átrakása történik.Ha a készlet 
átadás huzamosabb ideig tart, az &tvevö alárendeltek meg
határozott ütemezésben érkeznek, a szállitó lé~csőbe cso
portosult jármUvek a harcrendhez közel, részlegesen települ
nek, jármüveik tartosabban bontakoznak szét, ebben az eset
ben a szállitó lépcső ellátó pontként müködik, melynek a 
közvetlen anyagátadáson kivül más funkciója is lehet. 

A szállító lépcsőkben lévő készletek te
hát meghatározot.t rendeltetéssel utbainditott szállítmá
nyok, utánszállitás alatt _álló anyagok, melyek átadását 
illetően már döntés van és annak konkrét helyére és idő
pontjára a komplex hadtápbiztositásért felelős hadtáphe
lyettes intézkedik. Ha ugy tetszik, ezek ez anyagok már 
"kiadásba vannak helyezve", ebben a vonatkozásban tehát a 
szállitó lépcsők komplex anyagi biztositási fogalmat ké
peznek, teljes kifejezői a szállítás és a tárolás egysé
gének • 

Miután az általam szállitó lépcsőnek ne
vezett elemek készleteiket pontokon/: 66.:/, mé6 pedig 
66. = Nem geometriai értelemben vett pontokról van szó. 
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anyagátad6, vagy ellát6 pontokon adják át, a szállit6 
lépcső, vagy az anyagátad6, illetve ellát6 pont es;y elem 
dinamikus, illetve ·stacionális müködési formája,kisorolá
suk a szállitó-ellátó azervezetböl lényegében az áttele
pülés idöben és térben decentralizáltan végrehajtott mód.
ját jelenti. Ez az egyetlen módszer, mely összhangba hoz
za a maximális leszakadási távolság /1A:/ és az egyhel;i'ben 
való müködés követelménye /:tt:/ összefüggéseit azzal az 
alapvetö elvvel, melyet tanulmáeyom elején igyekeztem 
kifejteni és matematikailag ugy fogalmaztam meg: 

Ezért véleményem szerint az uj tipusu 
ezállitó-ellátó szervezetek müködésére legjellemzőbb 
elemek és formák a szükségletnek megfelelően, elhatáro
zás alapján utbainditott szállitó lépoeök 1 illetve az 

. alárendeltek komplex összetételU ezállitó lépcsőkkel va
ló megerősitése 1 mely utóbbi az elöbbiekben felsoroltak 
es;yik formája. 

Amikor a készletek átadása megtörténik,a 
tevékenység beteljesedik, jármüveiket üresekre cserélik,, 
vagy átrakással •letiritik, a ozállitó lépcsö beolvad a 
száll1tó-ellé·t6 egység, alegység zömébe, vagy felkészUl, 
az adott helJ,en az elöljáró által biztositott uj készle .. , 
tek átvételére. 

Az anyagi biztositásra hivato~t alegységek 
szállit6- léposökre való megosztására egyéb esetekben is 
szükség van. Lényegében száll1t6 lépcsőket különitUnk ki 
az alárendelt tagozatok tartós megerösi tése, illetve az 
egyes iráeyok részére létrehozott részlegek, összevont 
harci osztagok, légideszantok, elörevetett osztagok·anya
gi biztos1té.sa esetén. 
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Az egyes szállitó-ellátó alegységek tere
pen történő caoportositása tehát kétféle formában valósul 

.!WS.L. 

a./ Különböző profilu, különböző anyago
kat ozó.llitó alegyséi:;ek és ezek eszközeinek komplex elö
revonása, elhelyezése, telepitése szállitó lépcsők, illet
ve anyagátadó, vagy ellátó pontok formájában az aláren
deltek biztoaitása céljából,a PK RT?H elhatározása sze
rinti általános összetételben, az ellátó egység, alegy
ség parancsnok intézkedése szerinti konkrét állománnyal. 

b./ !t.eghatározott anyagokkal málházott 
és kezelő-tároló személyzettel meserősi tett szervezet
ezerü szállitó alegységek terepen, anyagfajtánként vi
szonylag elkülönitett elhelyezése felvételező helyként. 

Szükségesnek tartom az anyagátadó pont és 
ellátó pont között általam látott különbséget rövid 
"etimológiai" eszmefuttatás formájában is kifejteni. 
ApYag átad6pontr61 akkor beszélek, ha az anyag, illet-
ve az azokat szállit6 jármüvek alárendeltek részéről tör
ténő átadása egy aktusban, egy adagban történik és ehhez 
teljesen független tényező, hogy az adott pontra az anya
got átvevő, vagy az anyagot átadó szerv kikülönitett osz
lopa ér be előbb. Ellátó nont esetéről akkor beszélek, 
ha az anyagok átadásához a megrakott jármüvek előre, 
meghatározott időpontban beérkeznek, szétbontakoznak, 
az alárendeltek nem egyszerre, bár sürü időközökben ér
keznek és so.rkerülhet a terhek átrakodására is. Ez az át
rakodás nem minden esetben közvetlen gépkocsiról-gépkocsi
ra történő átrakodás, hanem olőfordul, hogy egyik jármü
röl az alárendeltek több gépjármüvére szortirozott átra
kás történik. Az ellátó pont tevékenysége tehát időben 
elhuzódott, ezért feszesebb biztosit6 rendszabályokat 
kell hozni, a belső forgalom~irányitásnak nem egyszerinek, 
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hanem folyamatosnak kell lenni. Lehetséges, hogy egyes 
készleteket, annak érdekében, hogy a késve érkező aláren
delteket a szállitó lépcső jármüveinek ne kelljen bevárni,. 
ideiglenesen földreraknak. 

A szállitó-ellátó egy'ségek és alegységek 
terepen előforduló müködési körülményeinek rendszerezése, 
összefoglalása és bizonyos~rminológiai kérdések egysé
gesitéáe céljából szükségesnek tartom az alábbi táblá
zatot: 

A szálli tó-ellátó zász lóa1j, "A szállitó-ellátó zász-
vagy_század egészének, vagy lóalj gyülekezési /:vá-
zömének egy meghatározott kör- rakozási,össziontositási, 
letben való együttes elhelye- elhelyezkedés :/körlete". 
zése. · 

Lőszerrel, ü~emanyaggal, "Lőszer /:üzemanyag, tech-
technikai és egyéb anyagokkal nikai anyagiystb.1/ fel-
málházott és kezelő-tároló vételező he ."/:67.:/ · 
személyzettel megerösitett 
szállitó alegységek települé-
se, vagy anyagkiadásra - fel-
vételezésre alkalmas helyzet-

.ben történő elhelyezése. 

Az alárendeltek felé utbain- "Szállitó lépcső." 
ditott, az eredeti kötelék-
böl kiemelt, komplex összeté-
telü, biztositó szervekkel 
és rakodó eszközökkel megerő-
sitett szállitmány. 

Anyagátadási céllal ideigle- Vegyes /:lőszer, üzeme-
nesen szétbontakozott rakott nyag,stb.:/ snyagátadó 
és üres jármüvek, szállitó pont. 
lépcsők körlete. · 

Anyagátadási céllal viszony- Lőszer/: üzemen.re~, ve-
lag huzamosabb időre; az · gyes, stb.:/ ellát pont. 
alárendelt hadtápok vonalá-
ban szétbontakozott szállitó 
lépcsők, esetleg földre ra-
kott készletek. 

67. = A régi terminológia fegyverzeti raktár, üzemanyag 
raktár, stb. kifejezést használ. Ez a kifejezés 
stacioner jelleget tükröz és nézetem szerint alkal
mazása nem helyes. 




