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,./ A vezetés folyamata. 

A szállitó-ellátó egység, vagy alegység 
parancsnoka /1 és törzse :/ az ilyen formán kialakitott 
vezetési feladatokat a sajátosan jelentkező követelmények
hez igazodó vezetési stilussal, a parancsnoki és törzsmun
ka alkalmazkodó sorrendjével kialakitott elhatérozásában 
foglalja össze. Az elhatározhs nem az összfegyvernemi egy
ségek, vagy az önálló harcfeladatot végrehajtó harcrendi 
elemek parancsnokainak privilégiuma csupán, hanem vala
mennyi biztositó, ezen belül hadtápalegység parancsnoka 
a részére megszabott feladat végrehajtási módjának lénye
gét illetően köteles elhatározást hozni döntési jogköré~ 
nek megfelelően. 

Minden szintü és minden ágazatban helyet 
foglaló parancsnok elhatározásának főkérdése, alapvető .tar
talma az erők és eszközök elosztása, csoportositása. En
nek megfelelően a szállitó-ellátó egység, alegységparancs
nok elhatérozásának lényege· az anyagi biztositásra rendel
kezésre álló erők, eszközök, készletek szállitó lépcsőkre 
történő konkrét elosztása és azok csoportositása a mükö
dés területén, a terepen. Ez az elhatározás a parancsnok 
hadtáphelyettesének döntésén alapszik, a szállitmányok 
részletes állományát, menetvonalát, közvetlen szétbonta
kozásának rendjét, helyét és biztositásának módját tar
talmazza. 

A szállitó-ellátó egység, illetve elegy~ 
ségparancsnok elhatérozása meghatározott vezetési folya
mat, parancsnoki gondolatmenet, törzstevékenység követ
kezményeként születik meg. Miután itt nem valamely alá
rendelt harcászati kötelék elhatérozásának megvalósitásá
ról van szó, a szállitó-ellátó egység, alegységparancs
nok vezetési tevékenysége sajátos módon illeszkedik és 
alkalmazkodik a csapatparancsnok, törzs, hadtáphelyettes 
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és az alárendelt harci kötelékek ve~etö szervei vezetési 

munkasorrendjébe, munka:t'olyamatába. Jlzt a rendszer, illet

ve az ezzel kapcsolatban jelentkezb sajátosságokat az 

alábbi ábrán szemléltetem. 

Az elhatározás 
érvényesi tése 

Az elhatározást be
folyáool6 tényezők 
jelentése. 

Alárendeltek 

t 
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ALCGYSÉQEK 

A szé11it6-e116t6 e~yn0s ón al0~yséKok ve
zetésével kapcsolatban kitejtett elkt~J·Zel<:sem nem ('ntlpén az 

anyAgi biz tasi ti,sra hivütott egy se{',ek és a J.eey oégek sajátja, 

hanem egyértelmüen a<fo.ptólhri:t.6 valmn<.:nnyi, máa bi7,tositás1 
úg.;1zatban tevék, rryb,rJL lwdt{1p cr,ym·:f', é.s a lr·1~y:.3ég vonatko-



zásaira ia. 
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A beillesztés problematikája nem csupán 
hadtáp, iletve anyagi biztositási prob
léma. Az adott területért felelős parancs
nokhecyettes, vagy főnBk 1 a csapat pa
rancsnokának tett jelen~sében és javas
latában már információkat biztosit s funk•· 
cionálisan alárendelt feg;yvarnemi, illet
ve szakcsapat harci lehetőségeiről. 

Az ezredparancsnok hadtápbecyettese elha
tározásának kialakitásakor mér konkré
tan szémitásbs veszi, hogy hol, mikor illi
cyen körülmények között és micyen mérv
ben vehet át készleteket sz elöljárótól, 
ebhez padi~ erre van szükség, hogy a száll• 
ello.zászlóalj parancsnok legalább is 
előzetes elhatározást hozzon s szállitó 
léposők konkrét állományával kapcsolat
ban. 

Feladat tisztázásban s szállit6-ellát6 
egység, alegység parancsnoka a hadtáp helyettestől ka~ 

pott faladatokat rendszerezi és alapvetően az e5é11z csa~ 
pat tevéken.ysé5ének I továbbá s hadtáphelyettes el1;1ondolá
sának lén;,e5ét kell me5értenie. 

A végleges. elhatározást megelőző, előze
tes intézkedésében, tájékoztatásában, ha ugy tetszik ·elő
zetes elhatározásában végeredményben az egyes szállitó 
alegységek felkl,szi_tésének focyamatát inditja be, illetve 
megkezdi az anyegi biztositó tevéken;ység, főleg az után
szállitás konkrét végrehajtását. 

A helyzet értékelésében az elhatározását 
befolyásoló tényezőket rendezi és csoportositja, ennek 
megfelelően számveti az anyagfogadé.ai, szállitáBi, anyag 
átadási feladatokat_az idő és a kapaoitás által adott le-
hetőségekkel összehasonlitva, megitéli az alegységek, , 
szállitó- lépcsők müködését befocyásoló külső tényezőket 
és vé5következtetésként az anyagátadás és átvétel pontos 
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körleteit és módozatait, továbbá az őrzés-védelem és az 
alegységek felkészitésének sajátos rendszabályait itéli 
meg. 

Ennek megfelelően elhatározásában döntést 
hoz a szállit6 alegységek kezelőkkel való konkrét megerö
sitésére, a szállitmónyok konkrét állományára, az anyag 
átadó pontok telső megszervezésére, az ellátó egység, 
vagy alegység által elfoglalt körlet belsö tagolására, 
elosztására, az előrevonás, vagy kivonás menetrendjére, a 
forgalom szabályozó erők elhelyezésére, a biztositó és ra
kodó erök elosztására. Elhatározásában meghatározza az őr
zés-védelemre kijelölt erők konkrét feladatait, az őrzés
védelem rendszabályait és vezetés.!. rendjét is. 

Ennek alapján adja ki intézkedését a ne
ki közvetlen alárendelt személyek felé. 

·A vezetés módszerei között. jelentős szere
pet játszanak a vezetési okmányok, ezért az anyagi bizto
sitási tagozat, szint szerepéből és terjedelméből eredő 
megfelelő differenciáltsággal a szállitó-ellá"töegység, 
vagy alegység parancsnoka/: és törzse:/ az elhatározás 
alapján okmányokat, illetve rögzitett feljegyzéseket ké
szit. Ezek közül a legalapvetőbb az egész egység, vagy 
alegység részletes tevékenységi terve és a tömegpusztitó 
fegyverek elleni védelem, őrzés-védelem terve. A tervek
hez szükséges alapvető számvetéseket a hadtáp törzstől 

' kapott, gépi uton feldolgozott és továbbitott táblázatok 
és okmányok alapján az adott szállitó-ellát6 egység - had
osztály viszonylatban - kis és középgépekre épitett adat
feldolgozó csoportja késziti el. Ennek alapján részletes 
napi szállitási terv-feladatok készülnek és igy készül 
el a rakodó eszközök napi munkagrafikonja is, 
5 
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A szállitó-ellátó egység, alegységparancs
nok munkarendje, vezetési tevékenysége, módsze·rei, ok
mé.nyrendszere szervesen illeszkedik a hadtáp törzs veze
tési tevékenységének rendszerébe. Ezért az egység éa al
egység parancsnok a parancsnok hadtáp helyettese felé 
meghatározott jelentési kötelezettségekkel rendelkezik. 
A hadtáp törzs napi hadtáp_ összefoglaló jelenteséhez és 
a szakmai_ helyzetjelentésekhez az adott anyagi biztositá
si tagozaton tárolt anyagi készletek konkrét mérvét, mál
házási rendjét, a ·napi anyagforgalmat, az egység, vagy 
alegység általános állapotát illetően a szállitó-ellá
tó egység, vagy alegységparancsnok napi összefoglaló hely-. . 

zet jelentésben szolgáltat adatokat az érvényben lévő je-

lentés rendszeren /: Urlep rendszer :/ belUl. 

A jellemzett vezetési feladatokat az el
látó egység és alegységparancsnok térben meghatározott 
helyen végzi. Ennek megfelelően a szállitó-ellátó zászló
alj parancsnok és törzse vezetési ponton, az ellátó szá
zadok és szakasz parancsnokok pedig alegységeik körleté
ben, vagy a hadtáp vezeté.si ponton tevékenykednek. 

Fontos következtetés, hogy a szállit6-el
látó zászlóalj vezetési pontjának létrehozása esetében 
feleslegessé válik s hadosztály hadtápvezetési pontnak a 
hadtáp alegyséeek· körletében történő telepitése, és ez
zel egyértelmüen megoldódik a hadtáp.vezetés csapatok
hoz való közelitésének az utóbbi idöben többször is sUr
getően felvetett problém.sja. 

Miután a szállit6-ellát6 zászlóalj veze
. tési pontja egy'9en a tartalék hadtáp vez.etési pont fel
adatát is ellátja, ezért gondoskodni kell ~ltalános in
formációkkal való folyamatos ellátásáról, be kell kap
c~olni az automatizált c~apatvezetési rendszerbe és 
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együtt hallgató hiradást kell biztositani a parancsnok 
hadtáphelyettes valamennyi rádióhálójában. 

A vezetés kérdéseit taglaló fejezetből 
levonhatunk egy fontos következtetést •. Ha a hadtápvezetés 
a csapatok vezetésének szerves része, akkor a szállitó
ellé.tó aiegyaégek vezetése is az. Igy ennek kiiktatása, 
kihagyása az információ áramlás, a vezetés automatizá
lás, a hiradás rendszeréböl a csapatvezetés hatékonysá
gát akadályozó tényező. Gondoskodni kell tehát arról, 
hogy a vezetés általános rendszerének megfelelően - a 
szintek-differenciált követelményeihez igazodva - e szer
vek is rendelkezzenek a szükséges törzsekkel, vezetés-gé
pesitési és hirad6 eszközökkel. Ennek kihangsulyozása 
azért is ·fontos, mert jelenpillanatban e feltételek még 
nincsenek biztositva. 




