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3./ A szállitmányképzés elvei. 

Az egyes szállitó lépes.Ok komplex össze
tételüek, többféle anyagot tartalmaznak azok szállitó 
eszközeivel együtt. A szállitó lépcső tehát az eredeti 
szervezet harc által követelt második ideiglenes fel
bomlását jelenti. Itt az anyagi biztositásban résztvevő 
szervek még magasabbfoku együttmüködését találjuk, hiszen 
nem csupán gépkocsi szállitó alegység és öt megerösitö 
anyagkezelö-tároló szakszemélyzet van jelen, hanem a 
müködö lépcső állományába tartozhat forgalomszabályzó . 
r6szleg. rakodó, rakodógép, technikai zárórészleg, éle
lem ellátó alegysé5, vegyi sugár felderitő és ör-bizto
sitö katonák, stb. ~ersze az ilyen összetétel elsősorban 
magssabbegység és egység viszonylstában,a döntöidösiakok
ban és a döntő irányban alkalmazott szállitó lépcsőkre 
lesz jellemző. 

A szállító lépcsők alapját azonban a 
gépkocsi szállitó eszközök képezik,- optimális összeté
telük több tényezötöl függ, melyek az alábbiak lehetnek! 

a./ A kibocsájtott szállitó lépcsők szá
mát jelentősen befolyásolja, hogy a harctevékenység, vagy 
harccal kapcsolatos tevékenység folyamatában mikor, hol, 
és főleg hány olyan szituáció van, amely lehetővé teszi 
az egyes alárendeltek részére készletek átadását, azaz 
a tele és leilrillt jármüvek cseréjét, vagy a terhek át
rakását. Miut.:.n ezek a szituációk elsősorban az alegysé
gek tevékenységéből eredően gyurüznek tovább /1mert a kész
letek átadását szállitó jármil - harceszköz viszonylatban 
kell megkezdeni1/ általában zászlóalj - ezred viszonylat
ban 2-3, a magasabbegység viszonylatában irányonként 2-3 
szállitó lépcső müködése lehetséges. 



- 148 -

b./ Nyilvánvaló, hogy az egyes szállitó 
lépcsőkbe kikülönitett anyagok mennyiségét és összeté
telét a rendelkezésre álló összkészlet határozza meg. 
Ez azt·jelenti, hogy ezekbe a szállitó lépcsökbe. az a
dott tagozaton tárolt készleteknél valamivel kisebb meny
séget lehet beosztani, ha a tartalékképzés szempontjait 
is figyelembe vesszük. 

e./ A szállitmányok összetételét oszlop
technikai tényezők is befolyásolják. Mozgékonyságuk ab
ban sz esetben van biztositva, ha állományuk lo-3o db. 
sebesség és terepjáró képesség szempontjából kb. azonos 
gépjármüből áll. A 3o gépjármüböl álló felső határt az 
is indokolja, hogy ennyi gépjármü szétbontakozásához, te
hát snyagátadó, vagy ellátó pont létrehozásához 45 pero 
szükséges, ami egyben megegyezik a terhek átrakási ideje 
középértékével is. 

A 3o gépjármü ideális felső határ abból a 
szempontból is, hogy ez az anyag átvevökkel együtt hozzá
vetöleg 60 db. gépkocsit jelent, melynek szétbontakozásá
hoz 1,5 - 2 km2 terület szükséges. Ez· a harcrend sürüségé
nek követelményeit figyelembevéve egy zászlóalj, vagy tü
zárosztúly által elfoglalt területnek felel meg. 

d./ A széllitmányok összetételét befol;yá
solja egy olyan elvi együttható, mely a harc adott fázisá~ 
ban kifejezi az egyes anyagok szükségességének első,vagy 
másodrendüségét •. Természetes, hogy ez az együttható a 
harc kezdeti szakaezában a lőszer készletek, más szaka
szaiban az akadály anyagok, páncéltörő lőszer; a harcnap 
vége felé pedig az üzemanyag készletek javúra alakul. 

e./ Hasonlóképpen befolyásolja a szállit
mány összetételét egy olyan arány, vngy koeficiens, mely 
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kifejezi; hogy a harcrend felépitéséböl eredően az egyes 
irányokban m!.lyen fegyvernemü, V!lgy osapatnemü egységek 
és alegységek tevékenykednek. 

Pl.1 Abban ez irányban, ahol a sorozat
vető üteg tevékenykedik és szétbon
takozik, a sorozatvető lőszer igény 
loo, a másik irálzyban pedig O lesz. 

Azt a folyamatot, melynek során a szállit6-
ellát6 egységek, alegységek szervezetszerü kötelékeiből 
az anyagi biztositás rendszerében müködő 
kialakulnak, az alábbiakban.ábrázolom1 
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