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a továbbfejlesztés követelményei, lehetőségei 

Duchaj István főhadnagy 

I. K0ZLEKED8SI SZAKANY AGGAZDALKODAS HELYZETE 

Az MN Közlekedési Szolgálatfőnökség 1976. óta a közlekedési szaktechnikai 
eszközök főanyagnem felelőse, felelős szintű gazdálkodó szerv. Jelen időszakig 
megalapozta a szakanyaggazdálkodást, egy sor területen jelentős eredményeket 
ért el. 

A közlekedési szolgálat tervezi az anyagmozgató gépek és eszközök beszer
zését, elosztását, üzemeltetését és javítását. Ezen feladatok sok tekintetben meg
változtatták a szolgálat eddigi tevékenységét, és olyan helyzetet teremtett, hogy 
a feladat vonzalmaival együtt új szakismeretet és merőben más tevékenységek 
sorát kellett végrehajtani. 

A szolgálatra háruló feladatok közül egyik legösszetettebb tevékenység -
ezen időszakban - a közlekedési szaktechnikai eszközök biztosítása volt, amely 
közvetlenül kihat a szállítások korszerűsítésére, közvetve pedig a raktározásra, 
tárolásra, az élet és munkakörülmények javítására. 

Ezen tevékenység végrehajtása magába foglalta az állománytáblás és ideig
lenes hadinormás eszközök mennyiségi és minőségi meghatározását, az anyag
mozgató- rakodógépek és eszközök rendszeresítését, illetve használatbavételét, 
a központi javítások gépkezelői kiképzések, valamint anyagellátási tevékenysé· 
gek elveinek, követelményeinek kialakítását. 

A VI. ötéves terv időszakában tovább folytattuk az 1976-ban megkezdett 
,,Anyagmozgatás- rakodásgépesítés- egységrakományképzés" fejlesztését a kato
nai szervezetek, raktárak, bázisok és intézmények „béke" ellátását. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a közlekedési szolgálat szaktechnikai 
eszközbiztosítási és szakanyaggazdálkodási rendszere az VI ötéves tervben és a 
VI. ötéves terv jelen időszakáig megalapozódott. 

Felméréseink alapján anyagmozgató gépek és eszközökből az MN béke 
összszükséglete 1,8 milliárd Ft. Az MN-ben 1968-tól a fegyvernemek, majd a 
közlekedési szolgálat 950 millió Ft értékben szereztek be anyagmozgató eszkö
zöket. Az össz hiány 850 millió Ft-ra tehető. Elgondolásunk szerint a hiányzó 
gépek és eszközök beszerzésére - figyelembe véve a pótlást, valamint a rendel
kezésre álló pénzeszközöket - 7- 10 évre van szükség. 
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A VI. ötéves terv elötervezésénél a fejlesztési koncepciónknak megfelelöen 
970 millió Ft beszerzéssel számoltunk. Ezzel szemben az ismert gazdasági körül
mények következtében a közlekedési szolgálatfönökség, a részére jóváhagyott 
költségvetésböl mintegy 305 millió Ft-ot tud, (illetve fog tudni) fordítani közle
kedési szaktechnikai eszközök beszerzésére. 

Mindezt figyelembe véve az MN szükségletének feltöltése 1985-ig várhatóan 
az alábbiak szerint alakul: 

- anyagmozgató- rakodógépekböl 
- kézi anyagmozgató kisgépekböl és eszközökből 
- egységrakományképzö eszközökből 

770 o; 
25° o; 

36° O• 

Tervezzük továbbá a közlekedési szakcsapatok teljesítőképességének foko
zása érdekében közlekedési hálózat helyreállító szerszámkészletekből, valamint 
a közúti komendáns technikai eszközökböl egy-egy mintakészlet kialakítását. 

Az MN közlekedési szolgálatfónökség 1984. évi szakanyaggazdálkodási te
vékenységének eredményességét hátráltatta a MA V tarifa-, a javítási költségek-, 
valamint az anyagmozgató- és rakodógépek árának emelése. Az 1984. évben a 
szolgálat jóváhagyott költségvetési elöirányzata a tervezett fejlesztési ütemnek 
mindössze 40° o-a, és csak minimálisan elegendő a csapatok békében szükséges 
egységrakományainak kialakításához, a LHTP-ok gépi anyagmozgatására és né
hány központi raktárnál a konténeres kiszállítási rendszer bevezetésére és mú
ködtetésére. 

1984. évben előbbre léptünk az anyagmozgató rakodógépek üzemeltetése, 
karbantartása, javítása terén. 

Összességében megállapítható, hogy jelen idöszakig előrelépés tapasztalható 
a szakanyaggazdálkodás területén. Az eredmények, valamint problémák és hiá
nyosságok vizsgálatából egyértelműen kirajzolódnak gazdálkodási tevékenysé
günk alapvető célkitűzései a továbbfejlesztés lehetőségei. 

elé: 

II. A SZAKANY AGGAZDALKODAS 
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK KŐVETELMÉNYEJ, 

LEHETŐSÉGEI 

A továbbfejlesztés érdekében a következő célkitűzéseket állítottuk magunk 

- a gazdaságos szállítások tárgyi feltételeinek biztosítása; 
- háborús szállítási lánc eszközrendszerének megteremtése; 
- a közlekedési szaktechnikai eszközök hadihasználhatóságának biztosítása; 
- a közlekedési szakcsapatok teljesítőképességének fokozása, valamint szak-

anyagellátás színvonalának az emelése; 
- az állománytáblás és ideiglenes hadinormás közlekedési szakanyagok 

mennyiségi és minőségi felülvizsgálata. 

Ezen célkitűzések teljesítése érdekében az alábbi fő feladatokat tervezzük 
végrehajtani : 

- az anyagi- és pénzeszközök gazdaságos és célirányos felhasználásával, a 
katonai szervezetek feladataihoz illeszkedő ideiglenes hadinormák és állomány
táblák mennyiségi és minőségi átdolgozásával tovább korszerűsítjük gazdálkodási 
rendszerünket; 
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- a közlekedési szaktechnikai eszközök biztosítását a meglevö eszközök 
szintentartásával, az MN igényeinek megfelelő új eszközök alkalmazásbavételé
vel, a fejlesztés anyagi lehetöségétől függő fokozásával 1990-ig; 

- anyagmozgató rakodógépekböl 85° o-ra; 
- kézi anyagmozgató kisgépekből 400/o-ra; 
- egységrakományképzö eszközökböl 550/o-ra; 
- közlekedési hálózat helyreállító gépi eszközökből 

és szerszámkészletekből 30-40° 'o-ra; 
- közúti komendáns technikai eszközökből 

és felszerelésekből 30-400/o-ra 
kívánjuk felfejleszteni; 

- az egységrakományképző eszközökböl, és anyagmozgató kisgépekből az 
ellátás szintjét a nagyforgalmú raktáraknál és a nagylétszámú LHTP-al rendel
kező katonai szervezeteknél növeljük nagyobb mértékben; 

- a közlekedési szaktechnikai eszközök közül csak közvetlen a szállítási ~s 
anyagmozgatási rendszerben alkalmazott eszközök beszerzését végezzük saját 
költségvetésünk terhére. Közvetlenül a szállítási rendszerben nem alkalmazott 
(tárolásra, más célra használt) eszközök beszerzését továbbra is az MN KSZF
ség hajtja végre a főanyagnem felelösök oldalági igényei alapján, az általuk 
biztosított költségvetési előirányzat függvényében; 

- mindenkor szem előtt tartjuk az MN fejlesztés támasztotta igényeket és a 
népgazdasági lehetőségeket. A célkitűzéseket: a meglevő rakodó és anyagmoz
gató eszközök állagának megőrzésével, szükség szerinti rekonstrukciókkal, kor
szerű anyagmozgatási technológiák és anyagmozgatási rendszerek kialakításával; 

- a csapatszintű javítás feltételeinek fejlesztése érdekében gyökeres javulást 
kell elérnünk az anyagmozgató és rakodógépek alkatrészellátása terén. Ennek 
érdekében 1985-től az MN KÖAR megkezdi a selejt eszközök bontásából 
visszanyert és felújított alkatrészek komplettírozását és a katonai szervezetek 
szükséglet szerinti kielégítését; 

- a javítási költségek csökkentése érdekében nagyobb gondot fordítunk a 
belsö tartalékok további feltárása az anyagmozgató és rakodógépek saját bázi
son történő kis- és középjavításának biztosítására, az egyszerűen kivitelezhető 
eszközök csapatmúhelyekben történő legyártására. Kiemelt igényként jelentkezik 
az MN KÖAR hadtáp technikai javító üzemének kifejlesztése, meghatározott 
géptípusok közép- és nagyjavításának végrehajtása; 

- a katonai szervezetek valóságos igényeinek és a szolgálat pénzügyi lehető
ségeinek megfelelöen pontosítjuk a közlekedési szakanyagok nómenklatúráját, 
valamint az ellátási normákat. A pontosítárnk után el kell végezni az állomány
táblák és ideiglenes hadinormák módosítását, majd az anyagok átcsoportosítását, 
esetleges bevonását; 

- az ellátási, (gazdálkodási) rendet úgy szükséges módosítani, hogy egyrészt 
a központi (MN KSZF, MN KSZFI, MN KÖAR), másrészt a csapatvezetési 
viszonylatokban a feladatkörök és felelősségek pontosan, elvszerűen legyenek 
meghatározva; 

- a háborús anyagellátás teljes rendszerét összhangba kell hoznunk az 
egységrakományképzés, az anyagmozgatás - rakodásgépesítés szintjével, vala
mint a konténeres után- és hátraszállítás rendszerével. 
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Összefoglalva 

A közlekedési szakanyaggazdálkodást a katonai szállítások végrehajtását 
szolgáló eszközök biztosítása, a béke és háborús anyagellátás során jelentkező 
rakodási munkák gépesítése, a szakcsapatok teljesítőképességének növelése és a 
közlekedési szaktechnikai eszközök hadihasználhatóságának fenntartása érdeké
ben végezzük. Ezeket a célkitűzéseket az anyagi és pénzeszközök célirányos és 
gazdaságos felhasználásával, a katonai szervezetek feladataihoz illeszkedő nor
mák szerinti ellátással, a saját javítási kapacitás fejlesztésével és a műszaki 
fejlesztés színvonalának emelésével, feltételrendszere fejlesztésével kívánjuk tel
jesíteni, betartva a következő meghatározásokat: 

- a közlekedési szolgálat saját hitelkcretéből más szakanyagnómenklatúrába 
tartozó eszközöket nem szerez be; 

- lehetőség szerint békében olyan eszközöket kell rendszeresíteni, amelyek 
„M" után is hatékonyan alkalmazhatók, az elvonuló csapatok által visszahagyott 
eszközöket pedig „M" utalványon a hátországi rendeltetésű katonai szerveze
teknek, raktáraknak, IAK-oknak kell átadni; 

- elsősorban hazai gyártású, vagy szocialista importból beszerezhető eszkö
zöket kell rendszeresíteni; 

- tovább kell szűkíteni az eszköz típusokat; 
- az MN költségvetéséből csak a békében szükséges, illetve a NG-ból nem 

biztosítható eszközök beszerzése tervezhető; 
- a szállítási és anyagmozgatási lánchoz közvetlenül nem kapcsolható 

közlekedési szaktechnikai eszközök beszerzését a közlekedési szolgálatfőnökség 
saját költségvetéséből nem fedezi, csak a megrendeléssel, átvétellel kapcsolatos 
feladatokat vállalja magára. 
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