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A katonai közlekedési szolgálat az elmúlt 40 év során az új demokratikus 
magyar hadsereg szervezésének napjaitól tevékeny részese volt annak az ered
ményes, nemegyszer áldozatos munkának, amellyel hozzájárult ahhoz, hogy nép
hadseregünk a fejlettség mai szintjére érjen és a követelményeknek megfelelő 
közlekedési szolgálatként tevékenykedjen. 

Az indulás nehéz volt, amelyet nemcsak az előző magyar hadsereg közle
kedési katonai szervezetének teljes felbomlása idézett elő, de amelyet az ország 
közlekedésének, a közlekedési hálózat és a járműállomány úgyszólván teljes meg
semmisülése még hatványozott. 

A második világháború következtében a magyar közlekedés példátlan vesz
teségeket szenvedett. Az ország összes háborús káraiból 170/o esett a közlekedésre. 
A Szovjet Hadsereg csapatai által felszabadult ország közlekedése, a vasút, a 
közút a hidak és alagutak, a kikötők, valamint a szállítóeszközök, az egész 
járműpark, a szó szoros értelmében romokban hevert. A fasiszta német hadsereg 
visszavonulása során könyörtelen módon felrobbantott 3056 km nyíltvonali és 
1090 km állomási vágányzatot, a vasúti vágányzatnak több mint 360/o-át. Meg
semmisült 848 vasúti és 1424 közúti híd, közötltük az összes Duna- és Tisza-híd. 
A felszabaduláskor a vasúti kocsipark 480/o-a, a mozdonypark 100/o-a volt csak 
használható állapotban. Az ország gépjármű állománya és hajóparkja teljesen 
elpusztult. 

A közlekedés helyreállításával, újjáépítésével egy időben indult el az új 
katonai közlekedési szolgálat szervezése. Az 1944. év végén és 1945. év elején 
létrehozott magyar vasútépítő-hadosztály és -dandár a szovjet csapatokkal kö
zösen végezte a vasutak helyreállítását. Az új demokratikus hadsereg felállításával 
párhuzamosan jelentkeztek a katonai szállítási igények is, amelyekre megfelelő 
szervezeteket kclleot létrehozni. 

1945 elején vasúti belépő- és érkeztető-állomások kerültek felállításra több 
határállomáson. Ezt követte a vasútbiztosító-zászlóalj, majd -ezred felállítása. 
Ugyancsak az időben lettek létrehozva a Honvéd Pályaudvar Parancsnokság-ok, 
mintegy 10 vasútállomáson. Felső szinten a H M műszaki és szállítási osztály 
szervezte a katonai közlekedési szolgálat munkáját. 

A hadsereg fejlesztésével párhuzamosan a növekvő közlekedési és szállítási 
feladatok szervezésére és a végrehajtás irányítására 1948. augusztus 1-vel létre
jött a Honvéd Vezérkar Önálló Katonai Közlekedési Osztály, amely a mai MN 
Közlekedési Szolgálatfőnökség jogelődje. Ezzel egy időben alakult meg az 1-6. 
Vasútvonal Parancsnokság. 1956-ig a szolgálat fejlődését jelzi, hogy létrejöttek 
a vasútállomás katonai parancsnokságok, a különböző vasúti és közúti csapatok 
„M" törzsei és „M" szervezetei. Megalakult a Közlekedési Szertár. 1952-től 
megindult az önálló közlekedési tisztképzés. Sorra jelentek meg az új szabály
zatok, utasítások. 

Ebben az időszakban a katonai szállítások 83° o-a vasúti, 140/o-a közúti és 
3o o-a vízi volt. A szolgálatra jellemző volt a vasútcentrikusság. A gépkocsiszállí
tásokat a csapatok saját gépjárműveikkel - központilag meghatározott kilométer-
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kiszabat alapján - maguk tervezték és hajtották végre. A vasúti csapatszállításokat 
nehezítette, hogy a harckocsik szállítására alkalmas vasúti kocsik száma alacsony 
volt. A hadsereg feszített ütemű kiképzése nagy mennyiségű katonai szállítások
kal járt. 

Az 1956-os ellennforradalmat követően a szolgálat csökkentett szervezettel 
és állománnyal folytatta a munkáját. Megszűnt a Közlekedési Szertár és a szol
gálat nem foglalkozott az anyagi eszközök fejlesztésével és gazdálkodással. 

A szolgálat fejlődésében, munkájában döntő változás volt, ho.ey 1963-ban az 
MNHF-ség szervezetébe került. A katonai közlekedési szolgálat az MN hadtáp
főnök irányításával a hatvanas évek elejére több nagy jelentőségű MN szintű 
feladatot oldott meg. Kidolgozásra került a katonai közlekedési szolgálat helye 
es szerepe a központ- és a hadműveleti hadtáp tagozatokban, kialakult a hátor
szági közlekedési rendszer, új alapokra helyeződött a katonai és polgári közle
kedési szervek együttműködése, végrehajtásra került az MNK közlekedési hosszú
távú koncepció és a honvédelmi-katonai közlekedési igények egyeztetése, mely 
jelentős népgazdasági megtakarítást eredményezett. A katonai közlekedési szol
gálat „hitelgazda" lett, kezdetét vette a közúti forgalomszabályozási eszközök 
kialakítása. 

Az 1970-es évek elején újabb fejlődés lehetőségei teremtődtek meg. A szol
gálat szervezete korszerűsödött minden szinten. 

A célkitúzésnek megfelelően megvalósult az előző időszak egyágazatú -
vasútcentrikus - közlekedési szolgálata helyett a közlekedés öszes ágazatát ma
gaba foglaló egységes közlekedési szolgálat. A kialakított egységes közleke
dési szolgálat az MN rendszerén belül minden szinten megszilárdult. Ezen rend
szernek megfelelően folytatódott az egyes közlekedési ágazatok egységes elgon
dolás szerinti fejlesztése. Előrelépés történt a közlekedési ágazatok közötti he
lyes arányok kialakításában. E munka során jelentőségének megfelelő súlyt kap
tak a közúti szállítások mind az állandó harckészültség időszakában, mind a 
háborús feladatokra való felkészítés terén. Ennek eredményeként a gépkocsi
szállítótér jelentősen növekedett. Hatására a vasúti szállítás korlatozott idejű ki
esése esetén a közúti szállítocszközök képesek a legszükségesebb szállítási fel
~datokat önálloan is megoldani. 

A katonai kin etelményck, szallitási szüksegletek és a lehetőségek alapján 
fejlődés történt a vasút háborús körülmények közötti alkalmazásra való felké
szítése terén. Ebben az időszakban a vasúti szallitás szerepe a várható hadmű
,·eletekben jelentősen újra értékelődött. 

A követelményekhez iga.:odva korszerűsödött a hátországi közlekedési rend
szer, létrehozva a feltétlenül szükséges vezető, üzemelő, helyreállító és a szállí
tások folyamatosságát biztosító közlekedési katonai szervezeteket. A KM-mel 
és szerveivel szoros együttmükódésben ez a szervezet képes a reá háruló közle
kdési biztosítási feladatok eredményes megoldására. 

Tervszerűen folytak a fejlesztések. Nemzetközi vonatkozásban is jelentős 
eredményeket adott - a gazdaságosság előtérbe helyezésével párhuzamosan - a 
különböző kettős rendeltetésű eszközök kifejlesztése. Ezek közül első helyre kell 
sorolni a közúti és vasúti TS uszályhidakat, amelyek a Dunán EFE szintű ren
dezvények keretében kerültek bemutatásra. Az igy kialakított hidak hozzájá
rulnak a Dunán a dublőrhidak számának növeléséhez. 

E programnak mintegy folytatásaként jelenleg folyik a KM-mel együtt a 
tiszai TS uszályok és ebből a bídkészletek kialakításával kapcsolatos munka, 

122 
l 



A kettős célú felhasználhatóság figyelembevételével lettek kialakítva az új
típusú sebesültszállító vonatok és a sebesültszállító autóbuszok, szoros együtt
működésben a KM-mel és más népgazdasági szervekkel. 

A szállítások hatékonyságának, tervszerűségének és gazdaságosságának fo
kozására az anyagszállításoknál diszpécser irányítású szállítási rendszer került 
bevezetésre, amely már az első években jó eredményeket mutatott a csapatok
nnál és a központi szerveknél egyaránt. Célszerűbben, komplex módon kerültek 
felhasználásra a különböző szállítási ágazatok. Közülük mindinkább az adott 
esetben leggazdaságosabb került alkalmazásra. Javult a szállítógépkocsik kihasz
náltsága, a szállítások hatékonysága. 

Az új szállítási rendszerrel szoros összhangban jó tapasztalatok halmozódtak 
fel a konténeres kiszállításoknál. Ezzel a módszerrel csökkent a csapatoknak a 
berendelése a központi raktárakban történő vételezésekre. Egyben jelentős kilo
méter- és üzemanyag-, továbbá fizikai erő- és munkaidő-megtakarítás követ
kezett be. 

A szolgálat fejlődésének fontos állomása volt, hogy az elmúlt években anyag
ncmfelelős és szakanyaggazdává vált. A célkitűzéseknek megfelelően fejlődött 
és szilárdult a rakodási rendszer. A hagyományos közlekedési szakanyagok mel
lett a szolgálat anyagnemfclelősi hatáskörébe kerültek az anyagmozgatási - és 
rakodásgépesítési, továbbá egységrakomány-képző eszközök, gépek és berende
zések. A kibővült feladatoknak megfelelően a szolgálat eredményes erőfeszíté
seket tett - a szállítási feladatok végrehajtásával, a szállítási rendszer korszerű
sítésável párhuzamosan - az MN anyagmozgatási rendszerének fejlesztésére és a 
rakodás fokozatos gépesítésére, az érintett szolgálatokkal együttműködve, mind 
az állandó bázisoknál, mind tábori körülmények vonatkozásában. Rendszerbe 
került a Közlekedési Anyagraktár, megkezdődött a saját javítóbázis kialakítása. 

A közlekedés háborús feltételeinek javítása érdekében az érintett katonai 
és népgazdasági szervekkel együttműködve eredmények születtek a hadszíntér 
előkészítés közlekedési feladatainak végrehajtásában. lgy egyes dunai és tiszai 
vasúti dublőr hídátkelőhelyekhez kiépítésre kerültek a csatlakozó vasúti vonal
szakaszok. Ezek egy részét jelenleg iparvágány jelleggel a népgazdaság haszno
sítja. 

Szabályozásra került a csapatok által a közutak igénybevétele, a túlsúlyos 
járművek közlekedése, a lánctalpas eszközök részére az utak kijelölése és beren
dezése. Mindezek hatására jelentősen csökkentek az útrongálások, a mezőgazda
sági károk és a lakossági panaszok. 

Létrehozásra kerültek az egységes közlekedési szolgálat mindazon vezető 
szervei - felső-, közép- és területi szinten - valamint az elvonuló közlekedési 
csapatok vezető szervei, amelyek képesekké váltak a komplex közlekedési biz
tosítási feladatok vezetésére. 

Előrelépés történt a katonai közlekedési szervezetek és a polgári közlekedési 
szervek együttműködése terén. Ki kell emelni a KM Katonai Főosztállyal és a 
MA V Vezérigazgatósággal kialakult tartalmas munkakapcsolatot. Megvalósult 
az MN képviselete a Központi Szállítási Tanácsban és a megyei, fővárosi szállí
tási bizottságokban. 

Eredményes és gyümölcsöző együttműködés folyik az MN Közlekedési Szol
gálat és a VSZ tagállamok közlekedési szolgálatai között. Jól tükrözik ezt a köl
csönös konzultációk, a hazánk területén, vagy a szövetséges országok területén 
lefolytatásra kerülő gyakorlatok vasúti szállításai, egyéb közlekedési feladatai 
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megoldásánál a kölcsönös, szoros együttműködés, egymás seg1tese, a tapasztala• 
tok közös hasznosítása. Tanulságosak a közös gyakorlatok, elősegíti a fejlődést 
a szakutasítások, segédletek átadása. 

Az elért eredmények jól tükrözik a fejlődést, az előrelépést. Mindezek hatá· 
sára az elmúlt időszakban az alaprendeltetésből adódó feladatok megoldására 
képes közlekedési szolgálat alakult ki. A szolgálat összmutatói alapján megfelel 
az MN béke- és haditevékenységéből ráháruló feladatoknak. Képes a közlekedési 
biztosítás végrehajtására az állandó harckészültség és a várható haditevékenységek 
időszakában is. Az ország közlekedési rendszere főbb mutatóiban felkészült a 
fegyveres erők tevékenysége kapcsán jelentkező közlekedési szükségletek kielégí· 
tésére. Emellett reálisan kell látni, hogy vannak területek, ahol feszültségek, 
lemaradások, illetve a fejlődéssel járó újabb ellentmondások jelentkeznek. 

A szolgálat eredményei fokozott kötelezettséget támasztanak a jövőben a 
még aktívabb, átgondoltabb munkára. 

* 

A közlekedési szolgálat fő erőkifejtését a következő időszakban a közleke
dési biztosítási rendszer magasabb színvonalra emelésére, a közlekedési szolgálat 
olyan fejlesztésére, a közlekedési szaktechnikai es2iközellátás és a vezetés tökéle
tesítésére célszerű fordítani, hogy feleljen meg az MN és az MN hadtáp felső 
vezetése által béke- és háborús időszakra támasztott követelményeknek. 

A szolgálat fejlesztésével kapcsolatos tevékenység fő célkitűzése, hogy a köz
lekedési rendszer, a szállítóeszközök, a közlekedési hálózat biztosítását és helyre
állítását végző vasúti és közúti szakcsapatok, továbbá a szállító szakcsapatok 
és intézetek szervezete, technikai eszközellátás és lehetőségei, továbbá védett
ségük, életképességük alapvetően feleljen meg a korszerű hadműveleti és hadtáp· 
biztosítási követelményeknek, közelítve a hasonló rendeltetésű szövetséges köz
lekedési és szállító csapatok, intézetek teljesítményéhez. 

Emellett célszerű, hogy az állandó harckészültség időszakában az MN 
Közlekedési Szolgálat, a közlekedési és szállító katonai szervezetek - a háborús 
felkészítési követelményeket figyelembe véve - legyenek alkalmasak a csapatok, 
szervek, intézetek magasabb harckészültségi fokozatba helyezéséből, kiképzéséből, 
a szolgálati élet- és munkakörülmények javításából ráháruló közlekedési biz
tosítási és szállítási feladatok fokozott színvonalon és a takarékossági elvek 
messzemenő figyelembevételével történő végrehajtására. 

A fejlesztéseknél továbbra is nagy figyelem szükséges az anyagmozgatás, 
rakodásgépesítés, egységrakomány-képzés, továbbá a közlekedési szaktechnikai 
eszközellátás rendszerének és eszközeinek az MN igényeivel összehangolt korsze
rűsítésére. 

Az elemzések alapján, a szükségletek és a lehetőségek figyelembevételével 
a szolgálat előtt álló legfontosabb fejlesztési feladatok: 

- az MN és a szövetséges fegyveres erők szállítási szükségleteinek mara
déktalan kielégítése az „M" szállítási kapacitás szükségleteinek szinten tar
tásával; 

- az AHKSZ időszakában a szállítások gazdaságosabb végrehajtása, a 
konténerizáció, rakodásgépesítés és anyagmozgatás feljesztése, az ehhez szükséges 
eszközfeltételek és -rendszerek létrehozása. A fejlesztési feladatok mellett e té-
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mában igen fontos az MN Szállítási Tanács létrehozása a szállítások és az 
ellátási tevékenység terén fennálló feszültségek feloldására, a szállítási rendszer 
hatékonyságának és gazdaságosságának biztosítására; 

- a kijelölt közlekedési hálózat életképességének fokozása, a helyreállító 
erők alkalmazási képességének és teljesítményének növelésével, a helyreállító 
tartalék anyagkészletk ésszerű fejlesztésével, a várhatóan rombolásra kerülő 
objektumok korszerű helyreállítási előtervei kidolgozásával. Itt továbbra is cél
szerű a dublőr hidak biztosítási lehetőségei kutatásának az elsődlegességét biz
tosítani, valamint minden vonatkozásban törekedni a gazdaságosság érdekében 
a kettősrendeltetés kiterjesztésére; 

- a gazdálkodási tevékenységnél az egész szolgálatban a gazdaságosság, a 
takarékosság fokozására kell a tevékenységnek irányulnia. Ennek érdekében kell 
keresni a megfelelő módszereket mint az iparvágányok célszerű alkalmazását, a 
népgazdaságban fellelhető eszközök fokozott felhasználását az „M" szerveze
teinknél. Javítani kell a költséggazdálkodást és ennek érdekében célszerűbb 
szállítási költséggazdálkodási rendszert kell kialakítani; 

- a közlekedési biztosítást megvalósító szervezetek hatékonyabb vezetési 
rendszerének kialakítása a béke és háborús tevékenységnek megfelelően, a katonai 
és polgári vezető szervek integrált, korszerű vezetési eszközöket alkalmazó irányító 
elemei létrehozásával, az együttműködés hatékonyabbá tételével. Célszerű be
hatóan vizsgálni a hátországi közlekedési csapatok vezetési rendszerét és a to
vábbi korszerűsítés lehetőségeit. 

A szolgálat előtt a következő időszakban nagy és bonyolult feladatok állnak. 
Az elmúlt 4 évtizedes küzdelmes munkájának a tapasztalatait hasznosítva to
vábbra is erőfeszítéseket tesz feladatai eredményes megoldására . 

A Magyar Néphadsereg egészségügyi szolgálata 
1980-85 között végzett tudományos kutatói 

tevékenységének fontosabb eredményei 

Dr. Hideg János orvos vezérőrnagy 

A Magyar Néphadsereg egészségügyi szolgálata tudományos kutatói ter.,é
kenységét a Magyar Néphadsereg Orvosi Tudományos Tanácsa koordinália 
szekcióin keresztül. 

A tudományos kutatásnak két fő iránya van. Azok a Varsói Szerződés Tag
államai közös kutató fejlesztő tevékenysége keretében vállalt tudományos témák, 
amelyek hadseregünk béke és háborús egészségügyi ellátása színvonalának nö
velését szolgálják, másrészt olyan kutatási feladatok, amelyek elsősorban a ha
zai egészségügyi ellátás korszerűsítéséhez járulnak hozzá. 

Kutatásaink a Magyar Néphadsereg egészségügyi szolgálata kutatóbázisai 
mellett (kórházaink, intézeteink) az állami egészségügyi szolgálat kutatóintézetei 
(Orvostovábbképző Intézet, Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi In
tézet, Orvosegyetemek stb.) és magyar egészségügyi ipar (MEDICOR, Gyógy
szergyárak) lehetőségeire is támaszkodik. 
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