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Opponensi vélemények 

Dr.Csabai Károly ezredes 
a hadtudományok kandidátusa 

Deák alez. elvtárs kidolgozott kandidátusi értekezése 
szervesen kapcsolódik az MN és ezen belül az MN hadtáp táv
lati kutatási tervében szerepl6 A/8-J téma kimunkáláshoz, 
Hasznos hozzájárulást jelent a tudomány továbbfejlesztésé
hez azzal, hogy a csapatok hadtápbiztosításának, azon be
lül az anyagi biztosítás korszerUsítésére irányuló tevé
kenységhez nyújt hathatós segítséget. Az általa kidolgozott 
szervezeti, mUködési elvek jó alapot szolgáltatnak a témá
hoz kapcsolódó állami okmányok kidolgozásához is, 

Deák alez, elvtárs az egyes fejezetek végén ás az ér
tekezés utolsó részében foglalja össze a téma vizsgálatából 
levont következtetéseit, melyek során 

- helyesen állapítja meg, hogy az anyagi biztosítás 
rendszerének megváltoztatására jelen pillanatban nincs 
szükség, ebb6'1 kiindulva a jelentkez6 problémákat korszerU, 
mozgékony szervezetek létrehozásával, kifejlesztésével és 
dinamikus, rugalmas mUködési formák kutatásával próbálja 
megoldani; 

- az általa javasolt egységes szállító-ellátó szerve
zetek elvi vonatkozásban semmit sem tagadnak az általában 
érvényben lév6 elvekb61; 

- alapjában véve helyesen határozza meg a valamennyi 
szövetséges tagország szárazföldi csapatai ellátó szerve
zeteiben nélkülözhetetlen /készlet, ellátó szervezet, moz
gékonyság, vezethet6ség/ feltételeket, kritériumokat. 
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Deák alez. elvtárs széleskörü kutató, elemző munka so
rán helyes következtetésekre jutott, illetve megalapozott 
ajánlásokat tett az alábbi kérdésekben: 

Az anyagellátó szervezetek vizsgálata során a szerz6 
helyesen tárta !el azok ellentmondásait, Így többek között: 

- az anyagi biztosítás összefüggő két oldalának,az 
anyagkezelő .és szállító szervek szervezeti elkülönülését; 

- egyes feladatok, mint pl. zsá.Jonánygyüjtés, kat.ker, 
kiszolgálás, müszaki, vegyi biztosítás - végrehajtásában 
hiányoznak a funkcionális elemek; 

- az anyagi biztosítás területén meglévő ágazati elkü
lönülés átfedéseket eredményez. 

A fenti ellentmondások megoldását helyesen a centrali
záció elve alapján •az összes szállító eszközt és teljes 
tároló szervezetet• magában foglaló szállító-ellátó kötelé
kek létrehozásában látja. 

A szállító-ellátó kötelékek szervezetét meghatározó 
tényezők /harcászati,· hadtápbiztosítási, funkcionális, szer
vezés elméleti, müködési/ kialakÍtása helyes és úgy tünik 
valóban meghatározó szerepet töltenek be az anyagellátó szer• 
vezetek kialakításában. A !elsorolt tényezők közül különösen 
figyelemre méltó a szállító-ellátó kötelékek !elé támasztott 
harcászati és hadtápbiztosítási, funkcionális követelmények 
részletes kimunkálása. 

Ezek közül is különös figyelmet érdemelnek: 

- az anyagellátó szervezetek optimális vázlatainak kia
lakítására vonatkozó fejtegetések, melyeket helyesen a szál
lító és feldolgozó eszközök további korszerUsítésében lát; 
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- az egyes ellátási tagozatok mozgékonyságának és szer
vezeti integráci6jának grafikus ábrázolása; 

az anyagellát6 szervezetek Újfajta csoportosítása, 
melyek szerint célszerli azokat szállítási, anyagkezelési, 
szolgáltatási, biztosítási feladatcsoportok szerint felosz
tani. E fejtegetések figyelembevételével kidolgozott táblá
zat j61 szemlélteti az anyagellát6 szervezetek feladatait 
és az azok végrehajtásához szükséges szervezeteket. 

A szorzó által a szállít6-ellát6 kötelékek konkrét 
szervezeti felépítésével kapcsolatban, az értekezés III. 
fejezetében kidolgozott négy változat mindegyike elfogadha
t6, s a szerző által alapváltozatnak tartott A/1. változat 
kétségtelenül a legoptimálisabbnak tünik, 

A szerz6 alapjában véve helyes javaslatot dolgozott.ki 
a szállít6-ellát6 kötelékek működésére és vezetésére az ér
tekezés IV., illetve V. fejezetében, melyek közül különösen 
figyelemreméltóak: 

- az átrakás nélküli anyagátadásra; 

- a szállít6-ellát6 alegységek terepen történő osopor-
tosítására; 

- az anyagi biztosításban résztvevő szervek felada118i
nak elhatárolására vonatkozó fejtegetések. 

Deák alez. elvtárs fenti - véleményem szerint - helyes 
következtetései mellett az alábbi tételek, következtetések, 
javaslatok helyessége vitatható: 

A szerző által javasolt anyagi biztosítási fogalom 
meghatározás helyessége mellett vitetbat6 az, hogy az anyagi 
biztosításnak csak a szerző által javasolt két fő /szállítási 
és ellátási/ oldala van. Ugy tünik emellett még legalább 
ilyen fontos tényezője az anyagi biztosít.ásnak az adott kö-
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telék meghatúrozott feladatra, időszakra vonatkoz6 anyagi 
szilkségleteinek felmérése, melyet a szerző által megfogal
mazott ellátási tevékenység sem tartalmaz, A másik problé
mát az "ellátás" fogalma okozhatja, mert az "ellátás" alatt 

általában és az 1972-ben kiadott katonai értelmező szótár 
- a szerző által alkalmazott megfogalmazásnál - átfogóbb 
tevékenységeket, rendszabályokat ért. Véleményem szerint az 
anyagi biztosítás teljes /a várható szükséglet felmérésétől 
az anyagi eszközök felhasználókhoz való eljuttatásáig/ fo
lyamatának vizsgálata alapján határozható meg a szállítás 
helye, szerepe, s alakítható ki a megfelelőbb fogalom.Mind
ezek alapján Úgy tünik, a szer2Í> által javasolt •szállító
ellátó kötelék" fogalom további indokolást igényelne. Ezt 
bizonyítja a szerző által is több esetben alkalmazott 
•ellátó" egység, alegység fogalom, Igy pl. a szállító-ellá
tó kötelék szervezetének "B" változatánál a szállítás és 
tárolás egységesítésével létrehozott szervezetet "ellátó 
alogység•-nek nevezi. Ugyanígy a szorzó később "ellátó egy

ség• parancsnokot Ír, 

Hasonló terminológiai probléma észlelhető a szerző ál
tal alkalmazott •szolgáltatás" fogalmával is, A szerz6 ez
alatt olyan juttatásokat ért, amelyek a konkrét anyagellá
tási feladatok körén kívül valósulnak meg, a harcot köz
vetlenül nem befolyásolják, Ugyanakkor a szolgáltatások 
közé sorolja például az étkeztetést, üzemanyag feltöltést 
stb., majd érezve a helyzet fonákságát, •a kérdés egysze
rübb megközelítése érdekében" azokat az ellátás körébe tar
tozónak tekinti, A fentiek alapján Úgy tünik, a szolgálta
tás fogalmának egyértolmü meghatározása nem tekinthető meg

oldottnak. 

A szorzó a csapatok manőverező tevékenységének növeke
désével azt bizonygatja, hogy a "felhasználók nagyobb tá
volságokra kerültek az ellátóktcSl, megnő közöttük a tér, 
melynek leküzdéséhez több idő kell," Ennél a megállapítás-



200 

nál azonban cólszerU figyelembe venni a szállítóeszközök 
sebességének növekedését is, A Jelenlegi soktagozatos, át
rakásos rendszerben elsősorban nem a távolság növekedése, 
hanem a szállító eszközök alacsonyfokú kihasználása - me
lyek miatt idejük túlnyomó részét várakozással kénytelenek 
eltölteni - nehezíti az ellátási igények kielégítését. 

A szerző helyesen bírálja az anyagi biztosítás terén 
meglévő erőteljes ágazati elkülönülést, mely véleménye 
szerint "állandó átfedést, relatív kapacitásbiányt ered
ményez, nem biztosítható a tartalékképzés.• Ezt a részt 
célszerühb lett volna jelentőségének megfelelő mélységben 
és terjedelemben a gyakorlati tapasztalatok elemzése, ösz
szevctése alapján vizsgálni, mivel ez a kérdés igen szoro
san összefügg a szerző értekezésének tó mondanivalójával, 
a széttagoltság megszüntetésével kapcsolatos törekvésekkel. 
Ennek hiányában nem tünik kellően indokoltnak az egyébként 
helyes, a szerző által a centralizáció szükségességéről 
levont következtetés sem. 

A szerző "a rakományképzés biztosítása a rakodások 
számának csökkentése ••• érdekében szervezetileg hasonló ••• 
azonos ••• kötelék létrehozását" Javasolja a csapathadtápban 
és a hadmüveleti hadtáp alsó tagozatán. A Javaslatból azon

ban nem tünik ki, hogy konkrétan milyen kötelékekról van 
szó és ebből kiindulva tagozatonként mely alegységeket cél
szerü közel azonos teherbírású technikával felszerelni. 

A szerző a zászlóalj tagozatban szerinte kihasználha
tatlan 2 t-s gépJármtivek helyett 0,5-1 tonnás tgk-t java
sol. A javaslat helyessége azonban a zászlóalj tagozatban 
szállítandó anyagok egyb_evetése nélkül nem bírálható el. 

A szerző a II. fejezet J. pontjában részletesen vizs
gálja a szállító-ellátó kötelékekhez javasolt szervezeti 
elemek szükségességét. Kár, hogy a szerz~ a kifejtettek 

• 
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ellenére sem Júsérelte meg az általa tett Javaslatok össze-
; gezésével egy ilyen szállító-ellátó zászlóalj állományának 

/létszámának, anyagi, technikai eszközeinek/ kialaJútását, 
Mert vJleményem szerint csak ennek alapján lehetne meghatá
rozni az általa is célszerűnek tartott arány helyességét és 
az általa is célként kitüzött "elvi következtetések" levo

nását, 

• 

• 

• 

A szerző az értekezés III, fejezetében foglalkozik a 

szállító-ellátó kötelékek szervezeti felépítésével, Tulaj
donképpen ez a szerz6 által megfogalmazott eélkitUzések kö
zött is egyik legalapvetőbb kérdés, Ugy tUnik azonban, hogy 
ezen fontos, alapvető kérdéssel a szerzlí a megkívántnál 
kisebb, az értekezésnek még 10 százalékát sem elérő terje
delemben foglalkozik, Talán ez is oka annak, hogy nem ke
rUlhettek kifejtésre az egyes változatok, sót az általa 
legjobbnak tartott A/1, általános modell változatok sem • 
lgy a hadosztály szállító-ellátó zászlóalj általa javasolt 
"A" váltom ta alapján nam látható be: 

- a zászlóalj összlétszámának a jelenlegihez és a 
szerzi! által optimálisnak tartott változathoz viszonyított 

alakulásai 

- hogyan valósul meg a szállító és ellátó szervek 
egyUttmüködése; 

- miért célszerU a javasolt hadosztály szállító-ellátó 
zászlóalj állományában az üzemanyag, élelem ellátásra 
•szállító-ellátó• alegységet szervezni, míg a többi anyag
fajta szállítását külön szállító századok, kezelését külön 
•anyagkezelő /tároló/ század" végzik! 

- nem tünik ki a szerz6 állítása ellenére sem, hogy 
milyen szervezetek kerültek ki a csapathadtápból, milyen 
részlegek, szervek szüntek meg, 

6 
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A hadtáp els6 lépcs6jével szemben támasztott azon kö
vetelmény, hogy pótolja az els6 lépcs6 és tartalékok elfo
gyott készleteit, nehezen látható be az ahhoz szükséges er6 
és eszközmennyiség nagybani felvázolása nélklil. 

A szerz6 az értekezés utolsó, v. fejezetében a szál
lító-ellátó kötelékek vezetését vizsgálja. Az,gyóbként he
lyes fejtegetések értékét nagyban növelte volna, ha a had
tápvezetés általános rendjének ismertetése mellett - mely

b61 egyébként mind fontos tényez6t a várható anyagi szükség

letek felmérését, megállapítását elhagyta-, vagy esetleg 
annak terhére részletesebben foglalkozott volna a szállító
ellátó kötelékek konkrét vezetési feladataival és vázolta 
volna a tervezés-szervezés-végrehajtás-ellen6rzés általa 
helyesnek tartott rendjét, a parancsnok hadtáphelyettes 
/hadtáp törzs/ és a szolgálati ág f6nökök tevékenységét a 
szállító-ellátó kötelék parancsnok és az alegységparanosno
kok felé. Például mennyi id6t igényel a szerz6 által java
solt módon a szolgálati ág f6nökök igényeinek lejuttatása 
az egyes "kezel6" alegységekhez. 

A szerz6 a téma vizsgálata során alapjában véve logi
kus sorrendet alkalmazott, a témát logikai sorrendben vizs
gálta, a jelenlegi szervezet kritikájától az új szerveze
tekkel szemben támasztott követelmények felsorolásán át az 
Új szervezetek kialakÍtásáig, 

Külön figyelmet érdemel a szerz6nek az anyagi bizto
sítás összetev6inek, azok egymáshoz való kapcsolódásának 
matematikai módszerekkel való kifejezésére való törekvése, 
lgy például a csapatok kell6 id6ben való anyagellátásával 
kapcsolatos faktorok szimbolizálása, melyek eredményeként 
eljutott az ellátandó és ellátó szervezet arányos fejlesz
tésének szükségességéhez, vagy a szállítóeszköz, rakodóer6, 
eszköz és id6 szükséglet meghatározása, melynek során he

lyes következtetésre jutott a szállító-eUátó kötelék funk-



• 
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cionális feladatainak meghatúrozása csoportosítása terén, 

A szorzó az értekezéshez csatolt kimutatás szerint 
igen széles forrásmunka bázisra támaszkodott. Az értekezés 

színvonalát növelte volna, ha ezeket jobban boópítette vol
na az értekezésbe, Igy nem fordulhatott volna elő, hogy hi
vatkozásaiból sok esetben hiányzik a megfelelő forrásmunka 
megjelölése, Ennek következtében például: 

- a szállít6tér elégtelenségére való utalás; 

- a hadtápbiztosítással foglalkozó szolgálati ágak 
egységes irányítása alá helyozósének eldöntetlonsége; 

- a Nagy Honvédő IIáború és a Lengyel Néphadsereg ta
pasztalataira való hivatkozás; 

- a csapathadtáp arányára vonatkozó konkrét és az 

egészségügyi szolgálat terén nem rég meglévő széttagoltság
ra való hivatkozás; 

- a hadtápvezetós három alapvető területének meghatá
rozása konkrétabb megjelölést igényelne; 

- általa helytelennek tartott nézetet utasít vissza,a 
vezetési lépcsők számának csökkentésére vonatkozó nézeteket 
bírál, azokra való hivatkozás nélkül. 

Véleményem szerint nem teljesen indokoltnak tiln1', a 
szerző néhány terminológiai javaslata is. Például amikor a 
jelenlegi "ellátó" helyett •szállító-ellátó• kötelék, ami
kor a "hadtáp csoportosítás" helyott"hadtáp lópcsózóse• fo

galmat javasol, Nem tünik eléggé meggyőzőnek fejtegetése 
ellenére som a "szállító lépcső", az "ellátó pontok", a 
"felvételező hely" fogalmak bevezetésére vonatkozó javasla
ta sem. Vitatható a zászlóalj ellátó sza,knsz állományába 
tartozó •vegyesanyag ••• • raj, a s7állít6-ollátó •egység• he

lyessége is, mivel ez utóbbi alatt általában ezred szintti 
szervezet értendő, 



Az értekezés felépítése alapj,íban véve arányosnak 
mondható. Azonban a II. fejezetet - a szállító-ellát6 kö
telékek szervezeti fejlesztését meghatározó tényezőket -
úgy tünik a szerző a megkivántnúl nagyobb terjedelemben, 
a vczetéa problomntikújút, mint mór fentebb arról szó 
volt, elég szükroszabottan /10 oldalon/ vizsgálta, Az ér

tolcezés stílusa - egyes részektől eltekintve - szabatos, 
világos, könnyen érthető, A téma teljes vizsgálatánál a
zonban véleményem szerint célszerű lett volna még több 
számvetést /pl. várható anyagszükségletek tagozatonként, 
azok szállítótér szükséglete/ kidolgozni és mellékletként 

csatolni. 

Az értekezés színvonalút, értékét csökkentették az 
abban előforduló pontatlanságok, Például javasolja, hogy 
vegyék figyelembe új állománytáblák kialakításánál az ál
tala elemzett öt alapvető tényezőt, de az értekezés elején 

csak négyet sorol fel, lladbiztosítási anyagszállító alegy
ség kialakítását javasolja a "hadbiztos!" anyag egyértelmU 
megjelölése, iÍletvo a "hadbiztos!" fogalom helyességének 

indoklása nélkül, 

Nem növelte az értekezés értékét az, hogy a szerző 
az általa kitUzött céltól eltérően több esetben megkísérli 

a hadtápbiztosítás egészének, ezen belül a technikai biz
tosítás, sót a csapathadtáptól magasabbszintU kötelékek, 
pl. hadsereg mozgó bázis, a katona kereskedelmi kiszolgá
lás, a tömeges temetkezés megszervezése problémáit is vizs
gálni, mely problémák megoldására - az értekezés témájából 
adódóan - kellő elemzés hiányában csak már a szakirodalom
ban ismert általánosságokon alapuló javaslatokat tehetett, 

melyek következtében a szerzőnek a tulajdonképpeni téma 
kimunkálására kevesebb lehetősége maradt. 
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A szcrz6 által végzett tudományos kutat6, elemz6, al
kot6 munkn erodményokónt az 6rtekezésben véleményem szerint 
új eredményként lehet elfogadni: 

- a szervezetek kinlakítását bofolyásol6 öt tényoz6 
gyakorlati nlkalmazásóval; 

- a kiszolgálandó és kiszolgál6 szervezet arányos fej

lesztésóvel1 

- az anyagellát6 szervezetek feladatninak és azok meg

oldásához szükséges szervezetek kialakításával; 

- a raktárszorvezet helyett a csapat elvonulása után 
tárol6-kezel6 alegységek, részlegek szervezésével1 

- az Újabb szervezetek több ütemben val6 kialakÍtásá
val kapcsolatban tett ajánlásait. 

Deák Péter alez. az általa kitüzött és a Hadtudományi 
Szakbizottság által jóváhagyott kutatási célt - a csapat
hadtáp anyagellát6 kötelékek szervezeti, müködési, vezetési 
elveinek korszerüsítését - alapjában véve a fenti észrevé
telek figyelembevételével is teljesítette, tudományos ku

tat6 munkára val6 alkalmasságát bizonyította. 

Mindezek alapján Deák Péter alez. knndidátusi érteke
zésének vitára val6 bocsátását javaslom. 




