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A szerző ajánlása

^ A kontener szállítás elterjedése az utóbbi néhri,rry évtized eg;zik igen
fontos szállítiás technikai vívmánya. A konténerekkel,-mint csomá'goHsTés
szállítási móddal nagymértékben növelhető a különb'öző anyagokiértllés-
mentes biáonságos szállíása, jelentősen lerövidül a be_, i<i--és átrakási
idő, a rakodás csaknem teljes mértékben gépesíthető, nem utolsó §orban -
a csővezetékes szállítá§ kivételével - valaménnyi sál|ítősi ágazat (közűti,
vasúti, légi,.folyami, tengeri) önállóan vary egymáshoz ka|csolódóan ii
alkalmaáatja.

A vasúti és közúti sálliás eddig is alkalmas volt konténeres sál-
lításra, de ma rnár a többi szállítási ágazat új jrárműveinek tervezésénél
firyelembe veszik a konténersállíüís kOvetelményeit, lásd a nary szállíó
r,epülőgépezet yary pld. az ''euópai vízi útía|.' teívezetl Eurőpa-hajót.
Oriási méretii konténer kikötók, be-, k!, és átakó konténer-terminálok
épülnek a sállíüísi vonalak kulcsfontosságú csomópontjaiban.

, A dolog természetóből fakad, hogy a konténersállításnak a hadsereg-
ben is igen nagy jelentősége van. Hiizen a száltitás, ellátás, utránpótltís-a
hadsereg tevékenységében atapvető, szinte döntő fontosságÚ. Az anyagot
nem elég készletezni, elő is kell tudni készíteni a biaonsá§os szállíúsioz
és gaíantáltan el is kelljuttatni a megfelelő ütemezéssel, a áegszabott idő-
ben, a meghatározott helyre,

. , Nos, ehhez a témrához kapcsolható jelen ínis anyagq melynek alapját
Alqander Heemsoth íötanácsos és Thioboltl Wenúr| arnag, a Br€m;-i
közlekpdési és szállítási iskola tanárainak tollabot a trippenfraxis ÁVeh_
rainsbildung német katonai szaklapban 2000, év elején'megielent szak-
cikke képezi.

l, Lits Gáboí ryá" slezrcd€§
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rekn írás sz,er.ője nem tesz mlíst, mint iglekszik a témól ezeknek
tiuglfeklően adapűIni, mísrésztJelleszi a kérdést: ha a nétuleknekíon-
tos.volt ezt a témál ily módon megvilágítva egl kalonai szakkpbtn meg-
jelentani, vajon fontos leheí-e ez nekünk is? Remélhelő, hog a cikk meg-
adja ene a váIaszl

Konténercsomagolási és rakománybiztosítási tanfolyamok
N nétem hadsereg közlekedési és szállítási iskolájában

A konténereknek l966_ban az európai kereskedelmi hajóásban tör-
tént bevezetése fonadalmat jelentett a sállítási módokban. Hamarosan a
Bundeswehr is vizsgálni kezdte a konténeres sállítrás lehetőségeit a fegy-
veres erőknél, mindenek előtt természetesen a hadseregben.

A hadsereg vezeíése a konténerszállítás hadseregre ható lehetséges
előnyeit és hasznát l974-ig nem ítélte megfelelőnek, egyáltalán még lehet-
ségesnek sem. Ezt követóen azonban látva a polgári szállíüá.si ágazatokban
folyamatosan bekövetk€zett egyíe nagyobb elönyökeg 197E_ban döntött a
hadsereg közlekedési és szállíüísi iskoláján a konténersállítás tudomá-
nyos vizsgálat{ról és oktaásáról, valamint a szállító csapatoknál történő
alkalmazisáról. Az akkori eredmények azonban még nem igazolták kény-
szerftően a konténerszállí!ísi rendszer általános bevezetését, ezért a konté-
nereket az ezt követő időszakban is csak igen korlátomtt mértékben alkal-
mazüík, elsősorban külftldi szolgálati helyek ellátásá,ra, mint pl. a nyugat-
német eröknek a kanadai Shiló csapatgyakorlótéren való alkalmazá-
sakor.

később azonban a Bundeswehrnek l992-ben §zomáliában üirténő
alkalmazisa során a konténerekkel való tervezés a konténersállításra tör-
ténő alapoás elérte és tul is haladta a kívánt szintet,

Konténerek alkalmazása nélkül az a bevetés lényegesen nehezebb lett
volna, ha ugyan nem lett volna lehetetlen.

Mdr 1994 novemberében a védekwechnikai Jolyóiru a szomótíaí-
bevetéssel kalrcsolotban az aabbiakat röglítette:

. "a konténerek a logisztikai támogaás nélkülöáetetlen elemeinek
bizonyultak és ezt bizonyítottárk az anyagok különböá sállítrisi



eszközökre jármúról - repülöre, onnan hajóra, illewe fordítva tör-

ténó rakodásnál is,

'továbbiakban a szakfolyóirat az eredmények értékelése mellett

komoly feladatnak, mintery kényszerítö feladatnak t€kintette el-

vjsorban a kármegelőzés érdekében úgy a csomagolásnál, mint

a különbözó szállínási eszközöke törtenö átrakásnál, képzett szak-

személyzet alkalmazását,

' a felismerést követően szímítIásba kell venni a konténerrendszer

jogi rendelkezéseinok teljesítését és az ehhez szükséges oktató-

ryakorló btázis megteremtését".

Mivel a hadLipanyag-szá|líás valamennyi fegyvememi csapat

feladata, a szállító szakizolgálatok kiképzésére konténercsomagolási, pa-

kolási és rakománybiztosítási feladatok témaköreiből központilag a

közlekedési és szállitó iskolán szerveznek tanfolyamokat és ott rendeztek

be egy oktató bazist is.

A kiképzés főbb tartalmi elemei

A "konlénerpakolási es rakoruín7biűosítlísi" tanfolyam úgy épül

fel, hogy nemcsák alapismereteket és konténercsomagolási ismereteket
nyújt, hanem képessé tószi a hallgatót nagyméretű, különböá platojú te-

tr-eúáttitO jrárműveke (kamion) és vasúti szerelvényeke, repülógépekre,
hajókra, oda-vissza történő rakodás végrehajtására, illetve inínyíására,

A húromhetes lanfolyam be|ejezése utdn a raníollam lésztvevőjének
olyan képzetínek kell lennic, hogl:

' Elöljarójrá,rrak a konténeres szállításra megfelelő javaslatot tudjon

tenni;

. A konténereket a szakszerű csomagoláshoz elő tudja készíteni, il-

lefu e készíttetni, valamint

' saját egysége köt€léke katonáit a rakomány biztosításá,ra, a kon-

ténerek megtöltesére, más szállítrási ágazatokra történó átrakására

ki tudja képezni, felügyelni és irányítani.
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A tanfolyam súlypontja a rakomány biztosításárq biztonságrára és más
egyéb, a rakomrányt érhető veszelyek elháríüására való képzés, melyeket a
továbbiakban egy kicsit részletesebben is megvizsgálunk.

Rakománybiztosítás

A tanfolyam ryakorlati részének alapját a rakománybiáosítás téma-
köre képezi és ez képezi az alapot a tanfolyamon résztvettek szímrira is,
hory feladatukat a mindenkori egységüknél, csapataiknál eredményesen
tudják végíehajtan i.

Ennek a legfontosabb kiképzési szakasznak alapjait a Nemzetközi
Tengereszeti Szállítási Szövetség által erységesen kidolgozott és kiadott
konténercsomagolási és sállíási, valamint a konténerbiztosíási irányel-
vek képezik, melyek a Szövetsegi Közlönyben 1992. április és l997, feb-
rrrár 17-én jelentek meg, illewe léptek érvénybe.

Ezeknek igen nary jelentöségük van, miutrfur leírják, meghatárouák a
különböó szakterületekre vonatkozó legfontosabb jogi alapelveket és rög-
zítik a konténerek biztonságos csomagolásának elveit is. Ezek az elvek,
előírrisok eryanínt vonatkoznak a haryományos és a veszélyes áruk szál-
lítására is.

Az elméleti alapismeretek elsajátítasát követően a tanfolyam részt-
vevői helyben az elmélethez szorosan kapcsolódó gyakorlati képzésben
vesznek részt a különböző általrános és szakanyagok konténerbe való he-
lyes beralcisa, rögzítese, különbözőjárművekre történő fel- és lerakása stb.
témaköreiMl. A kiképzés ezen részére a közlekedési és száIlíási iskolán
olyan infrastruktura, ryakorlóterep és eszközök állnak rendelkezésre, me-
lyek egészeben biáosítj{i,k a minőségi, magas szintű valóságos helyzetet
megközelítő kiképzést.

Veszélyes áruk szállítására vonatkozó kiképzós

A veszélyes áruk sállítasa oktatásának keretében a hallgatók megis-
merik az idevonatkozó hazai és nemzetközi előírásokat, szabályokat, és
kiképezik óket a veszélyes áruk szigoru szabályokban rögzített helyes és
célszerü sállíÉsára . Ehhez jórulnak kiegészítésüI többek közölt az alób-
bi téruík:

. veszelyes áruk közuti sállínására vonatkozó elöírások és rendel-
kezések,



' lőszer és iizemanyag, mint veszelyes anyagoknak kontenerben
történó szíLllitrÁsrinak és átrakásának sajátosságai, ehhez kiegé-
szítésül:

. veszelyes rÁruk tengeri sállíüása, illetve a vesz;Iyes ráruk tengeri
sállírásának jelölése (IMDG-Code).

. veszelyes riruk ismertetöelei és feliratozisa tengeli sállítás során.

Áruszálütási rtndszer (Cargo-Tracking)

A kiképzes további szakasában történik a CT§=Cargo-Tracking-
System (árusállíüási rendszer) megismerése és alkalmazása. Ez tulajdon-
képpen ery anyagkövetó rendszer, amely eryebek mellett jelkódok felra-
gasztásával, viz alatli sállíüís esetében is érthetővé és ellenórizhetővé
taszi az anyagsállítás céljá1 útvonalát.

Fontos funkciója a CTS_nek az a lehetösege, hogy a szállítási adatokat
egy központi szánrítógép segítségével bármikor le lehet hívni. Ezálí^l a
címzettet a sállíínrány feladója abba a helyzetbe hona, hog a fogadó a
szíllítmá,nyról még a megérkezes előtt minden lényegeset megkérdeáet,
megtudhat.

A konténer rakodója dönti el, hory a különbözó anyagokat milyen
módon és milyen szíllítási eszközökkel továbbítja, illeWe a konténereket
milyen rakodógépekke| mílház"e A CTS rendszer keretében mindezen fe-
ladatok helyes él_ és szakszenü végrehajüása lehetséges. Megfelelő kiképzés
sziikséges továbbiakban az anyagok viz alatti mozgatIására és a különböző
rakodógépek kezelésére is.

A tanfolyam résztvevői rtndenekelőfr a suíllítlisi és ellátdsi szolgá-
Iatok, valamínt a szóaftó csapatok tisztjei, altiszíjei Ezen tulmenően a
tanfolyamon rÉszt vesznek a különbözö polgári sáIlítási vállalatok hason-
ló beoszüisú alkalmazottai is, A fontossági sorrend természetesen a kato-
nák, ezen belül is a ryorsan bevehetö eók, a válságkörzetekbe tervezett
csapatok kiképzese, melyek elsösoóarr kerülnek külftrldi alkalmazisra.
Ezek a kiképzett szakemberek azt án kiképezik erységeik katonáit a helyes,
celverű csomagolásrq rakodásra, hory a kapott feladatra azonnal és he-
lyesen udjanak reagálni.
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Kapcsolat a polgári gazdasággal

Már 1995 elején közvetlenül a |'koaténetpakoltúsi és rakoruínybiz-
losítási laníotlam" feladatrinak megkapása uán az iskola kapcsolatot
keresett különböző sállíuási cégekkel, vállalatokkal, mindenekelőtt a ki-
kötői vállalatokkal, az együttrnűködés a ryakorlati képzes elősegítése ér-
dekében,

Brema és Brgmerhaven sállíási körzeteiben igen nagy a válasnék
különböó megtelepedett cégekből és berendezésekből, amelyektöl segít-
séget, ttfunogatlást lehetett kémi és ez a gyakorlatban nem isjelentett semmi
problémát.

Mindenekelött a Brerza -i kikötői szakískola és a Brema-i raktórozási
társasóg biznnyult kompetens paítnemek a kikötői berendezéseknek a tan-
folyam haIlgatói számáratörténőbiztosíüísával, mellyel igen értókes segit-
séget nyújtottak. Legalább ekkora segítséget jelentett és jelent azonban a

Hamburg-i német Lloyd tátrsasággal való kapcsolat is, akik pl. a konté-

nerek pakolásrira és etlenőrésére biáosítják az alépítményeket (alátéteket,

aljzatokaq alapzatokat stb.).

Ezek mellett szakmai gyakorlatok (látogaüások) kerülnek végrehajás-
ra a polgriri sállíto vállalatoknál, a Bremerhaven-i konténer-terminálon,
vagy Hamburgban, amelyeken minden hallgatónak kötelező a részléte|,
illétve gyakorlat. Mindezeken tulmenően az iskolán kifejezetten polgári
kiképzök, szakemberek is oktatnak. Így pl. a tengeri sállítás sajátosságait
az ezzel kapcsolatos követelményeket, az áru biaosítását stb. a hamburgi
kikötő vezetóje, egy tapasztalt tengerészkapitriny oktatja.

Eddigi tapasztalatok

A kezdetek óÁ ez az újszerü, eleinte kuriózumnak tekinthető tanfo-
lyam a fejlődés az élet törvényszerű parancsára időközben szilárd állandó
részglé vált az ellátó iskola kiképzési programjának, A szomáliai bevetés-
sel ellentétben az egykori j ugoszláviai SFOR/IFOR alkalmazások során a
kiképzes eredményeképpen már úry a felvonulás, mint a visszaszállíások
alkalmával semmilyen anyagkárosodás nem történt. Ugyanez vonatkozik
az líszak-Norvégiában végrehajtott szövetséges gyorsreagáIású erók gya-
korlaüira is.
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A koszovói alkalmazr{sra történó fe|készülés során az érintett egysé_
gek, kötelékek kiképzell személyzetet ha5rtak hátra, melynek eredménye-
ként a teívezett anyagsállíüísok időarányosan és szállíLisi károsodás
nélkül érkeztek. Csupán a hegyszorosokon, hágókon való átkelések során
lépett be néhány hiba a CTS rendszerbe.

A helyes alkalmazást kétségtelenül nehezíti az a íény, hogy a kiképzés
és a kiképzett emberek gyakorlati igénybevétele (harchelyzet) között igen
nagy lehet az idő. lgy a lassan eltünedező ismeretanyag és a gyakorlat
hiánya az anyag nem megfelelő megérléséhez, elsajátításához vezethet,
Ezért a tanfolyam legvégén ún. zóróglakorlatként a tanfolyam anyagá-
nak a CargtrThacking rendszerbe a konténercsomagolós é§ átaklis idő-
és térbeli összehangolősóval az iskola kikepzési centratruíban komptes
harcszeríí glako aí kerüI végrehajtásru

Továbbiakban a tanfolyamon reszfvevók kiválaszLísa és vezenylése
szempontjából a legfontosabb feltétel az,hogy az érintett egységek '|felis-
merjék" a tanfolyamra küldés fontosságát és szükségszerúségét. Ebbőt
kiindulva indít az ellátó iskola alap- ó speciális tanfolyamokat, valamennyi
vezetési szint számára és ezeken igyekszik a kiképzés szükségszerűségét és
fontosságát megm agy ar áani, bizonyítani.

Végső következtetésként levonhafuí: hogl az anyagoknak ax, úttorruús-
helyen történő cél- és szalcszerű csomagolása első íeltétete az alkalmaaísi
lénégben töaénő anyagi keszenlét elérésének,
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