
- 189 -

Deák Péter alezredes 

szerzői expozéja 

a kandidátusi értekezés vitáján 

Tisztelt Dírál6 Bizottság, tábornok és tiszt elvtársak! 

Hazánkban az utóbbi években - a termelőerők általános 

fejlődésével összhangban - bontakozott ki a haditechnikai 
forradalom, mely Néphadseregilnkben a rakétafegyvereken és a 

vezetés elektronikus berendezésein kÍvUl kiterjedt a száraz
földi csapatok alapvető harci eszközeire is, 

Egyrészről ennek hatására létrejött Új osapatszerveze-
• tek, másrészt a modern, eddig nem rendszeresített hadtáp

teobnikai eszközök a osapatbadtápban is sürgetően felvetik 
az ellát6 szervezetek reformjának szilkségességét, az új 
technika, az új eljárás új szervezeteket követel, 

A katonai szervezetekre, ezenbelül a badtápbiztosítás 

szerveire törvényszerü tényezők hatnak. Annak érdekében, 
hogy e szervezetek a velük szemben támasztott követelmények

nek legjobban megfeleljenek, e törvényszerilségekre támaszkod
va ki kell dolgozni e szervezetek kialakításával, építésével 
kapcsolatos, tudomány által ajánlott alapelveket. 

Az elmúlt években a Szovjetúni6ban, a hadmüveleti had

táp kötelékek szintjén megkezdték ezen új irányelvek kidol
gozását. A mozgékony, centralizált, korszerü követelmények
nek megfelelő hadlllüveleti hadtáp kérdéseivel elsősorban 
Zsernoszek vőrgy. professzor, a hadtudományok doktora és 
Muzsicsenk6 vőrgy. foglalkoztak. Szerintük •a hadtáp szer-
vezeti felépítésének átalakítása, az újabb hadtápegységek 

és intézetek létrehozása bonyolult feladat, következésképp 
nagyon fontos, hogy a hsdtápszervek felépítése tudományosan 

• 
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Az ilyen irányú tudományos kutató munka igényét a Magyar 

Néphadsereg hadtúp felsővezetése már évekkel ezelótt jelezte, 
Ennek megfelelően az elmúlt időszakban a MN hadtápbiztosítá
sával, a koalíciós front kötelékében tevékenykedő szárazföldi 
elvonuló csapatok A!U'agi biztosításával foglalkozó kutatók is 
az optimális, mozgékony, centralizált hedmüvelet1 hadtáp szer
vezeteket keresték és dolgozták ki, 

Már az 1965-70-es kutatási időszakban is !elvetődött a 
csepathadtáp egységes ellátó szervezetének kialakítása álta
lános igényként, míg a jelenleg érvényben lévő távlati kuta
tási terv már konkrét témakörben tartalmazza e hedtápbiztosí
tás szervezeti strukturáját megbetározó fejlődési tendenciák 
feltárásának programját. 

Az anyagi biztosítás szervezeteinek reformját sürgeti e 

csapatok mindennapos gyakorlata is, mely 1966-67 óta· rendkívül 
célravezető, bár hézagpótló megoldások egész sor,it produkál te, 
Rendszeressé vált e szállító, feldolgozó és rak·t,írelegységek 

szoros együtt~üködése, ideiglenesen is közös veZlj1tés alá he
lyezése, a barcrend követése érdekében általános gyakorlattá 
vált e hadtáp első lépcsőjébe kikülönített előretolt készle
tek alkalmazása, valamint ez anyagátadás leggyakoribb formája, 
az enyegátadó pont stb. 

Szükségesnek mutatkozott, hogy e hézagpótló, a gyakorlat 
által követelt megoldásokat a tudomány módszereivel is felül
vizsgáljuk, összefoglaljuk, általánosítsuk s ugyanekkor ele
mezzük az 1950-es évek végén kialakított, jelenleg élő, il
letve átszervezés alatt álló hadtápszervezetek korlátait, 
Ezek - véleményem szerint - az alábbiakban foglalhatók össze: 

e szállítandó anyag, e szállító eszköz, az anyagot ke

zelő személyi állomány szervezetileg külön vannak választva; 

- e szervezeteken belül számos rendszerjellegü korlát 
mutatkozik, többek között rendkívül bonyolultak az alárendelt-
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- a szervezetek kapacitása abszolut érteleaben véve 
elégtelen a megnövekedett aµyagi biztosítási feladatok el
látására, ez részben ain6ségi elégtelenség1 

- az anyagi biztosítást végrehajtó szervezetek teljes 
ágazati elkülönültségben müködnek, ez relatív kapacitás hi
ányhoz, illetve aás oldalon kihasználatlansághoz vezeti 

- a szétforgácsoltság aiatt rendkÍVUl nehéz a csapat
hadtáp 6rzésének-védelaének aegszervezése; 

- a hadtápvezetés decentralizált, figyelaét meg kell 
osztani az összfegyvernemi törza, az alárendelt hadtápok 
és a nagy számú közvetlen hadtápalagység közötti 

- nem egységes az anyagi biztosításban résztvev6 caa

pathadtáp szervezetek szeaélyi állományának feladatra való 
fslkószí tt!se, 

Egy nem megfelel6 struktura - egyértelaUen kijelent
hetjük - akaw>lyozza a továbbfeJ16déet, fékezi az anyagi 
biztosítás hatékonyságát. Mivel a feJlesztéa sservezeti 
alapelvai jelenleg a tudomány oldaláról nincsenek kidolgos
va, ezért az illetékes állami szervek ia nehézaéggel küsde
nek és gyakorta szervezési következetlenségre kényszerül
nek. 

Számoara ez a helyzet tudományos szituációt Jelentett, 
s ezért arra vállalkoztam, hogy több irányú vt•sgálat kö
vetkeztatéaeként aegfogal11azzam azokat a szervezeti alap
elveket, amelyek hosszabb id6re biztosítják egyes hadtáp
alegységek építésének elaéleti alapjait. 

A kutató munka során csupán a szárazföldi osapatok, 
ezen belül a osapathadtáp, t6ként az öaszfegyverneai aaga

sabbegységek, egységek és alegységek körét vizagáltaa, osak 
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az anyagi biztosítás területével és csakis az ott müködő 

szervezetekkel foglalkoztam. 

Kidolgozott értekezésem konkrét tárgyalási része 177 
gépelt oldal, főkérdésenként csoportosítva - 5 fejezetbe 
foglaltam. Következtetéseimet nem külön fejezetben, hanem 
e tárgyalási részen bolti! fejtettem ki, az értekezés végén 
néhány olyan megjegyzést tettem, amelyek túlmutatnak a ku
tatott téma határain. 

A szemlÍltetés érdekében 26 szövegközti és 2 mellékleti 

ábrát, 6 táblázatot és 6 matematikai összefüggésrendszert 
alkalmaztam. 

Legnagyobb terjed.elemben és részletességgel a szerve
zeti alapelvek - a II. fejezet - kidolgozására törekedtem. 

Megállapításom szerint, a szállít6-ellátó szervezetek 
fejlesztését alapvetően öt tényező, illetve tényező-csoport 
határozza meg. Ezek a következők: 

- ~·ontossági sorrendben is első, meghatározó, az össz
fegyvernemi harc, mely a biztosított csapat részéról támasz
tott követelmény fo:nuájában fogalmazódik meg. Az adott csa
pat tevékenysége szempontjából az első rendü szükséglet, 
hogy az anyagi biztosítás szervezetei biztosítsák a maximá
lis harcászati hatótávolságot és ezzel egyidejüleg ne aka
dályozzák, sót növeljék a kötelék mozgékonyságát, manóvere
zó'képességét. Ezért az egyik legfontosabb kérdés a harcoló 
csapatok és hadtáp közötti optimális arányok megtalálása. 

- A második tényező az anyagi biztosítás hadszintéri 
rendszerének és strukturájának általános k~vetelménye. Min
denképpen biztosítani kell, hogy ez ellátó szervezetek pon
tosan illeszkedjenek a badmtiveleti hadtáphoz, illetve a 
biztosítás egész rendszeréhez. A rendszerbe való beillesz-



~3 

kedés nem csupán mechanikus, hanem elvi jelent6ségü is. 

- A hermedik tényező a kötelék által megoldandó konk
rét feledet, ennek funkcionális, illetve mennyiségi olda
lai, Ennek elepvet6 mutatói: a szállítandó mozgó- és kiegé
szít6 készletek, a napi anyagforgalom, az anyagkezelés, a 

rakodás, az 6rzós, a védelem stb, konkrét számszerüsített 
feladatai, azaz a várható ellenséges behatások; az után
szállítási utak átlagos hossza, az elfoglalt körletek át

lagos területe, a vezetés hÍradó követelményei, a szüksé
ges szolgáltató kapacitás stb. 

- A negyedik tényez6t az adott szervezettel szemben 
támasztott rendszer jellegü követelmények képezik, Az ellá
tó alegységeknek csapatjellegüeknek, jól vezethet6knek, moz

gékonynak kell lenniük, és rajokból, szakaszokból, valamint 
századokból kell állniuk, A szervezet felépítésének tükröz
nie kell a f6funkciókbÓl ered6 követelményeket, de egyben 
biztosítani kell saját önfenntartását is, ezért a szervezet 
4apvet6 alegységeit a feladatnak legjobban megfelel6 rendez6 
elv alapján kell létrehozni, 

- Az ötödik tényez6 azoknak a követelményeknek a kielé
gítése, amelyek a szervezet harci körülmények között tolyta
tát müködésével kapcsolatosak, 

Önállóan, kiemelten vizsgáltam az ellátó szervezettel 
kapcsolatos szövetségesi követelményeket is. Ugy találtam, 
hogy ebb61 a szempontból nincs szükség szervezeti unitikáció 
ra, Általános igény azonban, hogy egy ilyen alegység - vala

mennyi szövetséges heder6ben -

- megtelel6 szintü mozgó készletet hordozzon magával; 

- minden anyagtaJtából rendelkezzen készletekkel; 

- legyen mozgékony és tudja követni a csapatot; 



- a vezetés szempontjából legyen beilleszthető bár
milyen irányítási rendszerbe. 

A felsorolt tényezőket elemezve olyan következtetés

re jutottnm, hogy a szárazföldi csapatoknál létrehozandó 

anyagi szervezetek lényegében szállító-ellútó kötelékek, 

amelyek elsősorban gépkocsi szállító alegységekből álla
nak. 

A szállító-ellátó szervezetnek alárendelt szállító 
alegységeket általános rendeltetósü gépkocsi szállító al

egységkónt, vegyes technikával célszcrü szervezni. Ezek 

minden fajta anyag szállítására alkalmasak, de a teherbí

rás, a tcrepjáróképesség, illetve a gépjármüvek különleges 

felépítménye alapján egyes szállító rajok, szakaszok, sót 
századok különösen alkalmasak lehetnek egy, vagy néhány 

konkrét anyagfajta szállítására. Amikor nincsenek szállí

tási feszültségek és málházási nehézségek, az alegységeket 

ezen anyagok szállítására használják fel, anélkül, hogy 

eleve lőszer, technika, vagy egyéb anyag szállító alegysóg
nek neveznénk őket és ezzel akaratlanul is megsértenénk a 

szállítások centralizált szervezésének elvét. 

A szállító-ellátó szervezetek müködósi elveinek.vizs

gálata során olyan célt ttiztem magam elé, hogy az anyagi 

biztosítás komplex, bonyolult jellegének legjobban megfe

lelő integrált, a korszerU harc által követelt dinamikus, 

rugalmas, mozgékony mtiködési formákat, amelyek alkalmazá

sát a valóban korszerü szervezeti felépítés lehetővé is 

tesz. Ezzel kapcsolatos következtetéseim a következők: 

- az anyagok kellő időben és helyen történő átadása 

rugalmas, a szükséglet által diktált összetételU, a harc 

által kivánt ütemben útbaindított szállítmányok, szállító
lépcsők Útján valósul meg, melyek az anyagi biztosítás új, 
rugalmas elemei; 

i 
' 



- e azállít6lépca6k készleteiket el6retolt anyagátadó 

pontokon adják át - do kivételesen más átadási tormák is 
Jelentkezhetnek; 

- a szállítandó készletek továbbítása általában átra
kás nélkiil, a málházott Jármüvek maximális továbbtuttatá
sával valósul mog - egyes anyagok és alkalmak kivételével, 
Ez egyben a letirült elöljáró részérGl történ6 centralizált 
!elhasználásával jár együtt; 

- a szá11ít6-ollátó kötelékek a málházási feladat, il
letve a szállítmányképzés során az anyagi, ezentúl a hadtáp
biztosítás integrált elemeivé válnak, összetételük komplex, 
tartalmazzák a szállító, anyagkezel6, rakodó, biztosító, 
egyes esetekben szolgáltató er6ket egyanínt, 

Nincs szándékomban ez alkalommal a téma egyes kérdései
r6l részletesen szólni és ezzel újólag igénybevenni az elv
társak idejét, Hiszen az értekezés, illetve a kiadott szer
z6i ismertetés, valamint az elhelyezett táblázatok ezeket 
ditterenciált mélységben tartalmazzák, 

Bevezet6m végén Jelentenem kell, hogy munkámban rend
kÍvill nagy segítséget nyújtott az 1972 nyarán megtartott 
munkahelyi vita, melynek során az ott résztvev6 elvtársak 
számos további problémára hívták tel a tigyelmat. Ezeket a 
végleges elkészítésénél kivétel nélkül figyelembe vettem és 
alkalmaztam, Így az értekezés Jelenlegi formája teljes 
egészében tükrözi e magasszintU tanácskozás állásfoglalását, 




