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Népgazdaságainkban jelentős szerepe van a vasúti szállt • 

tasna'k. Ebből adódik, hogy nem mindegy az, hogyan használjuk 
vasúti szállítóeszközeinket. Ha jól használjuk, hozzájárulunk 
gazdasági fejlődésünkhöz, ha rosszul használjuk, akkor késlel
tetjük a fejlődést. Ez a szempont lebegjen a bajtárs,ak előtt az 
alábbi sorok olvasása közben.

Minden korszerű hadsereg nagy anyagszükségletekkel ren
delkezik. ̂  Az anyag mozgatáisa igen gyakran vasúton történik. 
Ezért szükséges, hogy minden olyan közeg, aki anyagot kezel, 
tisztában jegyen azzal: hogyan kell helyesen eljárnia, ha anya
gokat (élőállatokat) kell vasúton feladni.

_ Ezzel cikkel azoknak a bajtársaknak kívánunk útmuta
tást és segítséget nyújtani, akik az anyagok vasúton való fel
adását végzik. Mindazok a szabályok, amelyeket itt ismertetünk, 
a G—II. jclz. „Katonadíj,szabás", a G—54. jelz. „Anyaggazdál
kodási utasítás” vagy a „Magyar Vasúti Árudíjszabás”, illetve 
a „Vasúti Üzletszabályzatiban és más szóig, könyvekben meg
találhatók. E tanulmány keretében az előbb említett szóig, köny
veknek csak -azokat a szabályait tárgyaljuk és magyarázzuk, 
amelyeknek ismerete • a csapat anyagkezelői számára a legfon
tosabb.

Gyakorlatból tudjuk, hogy anyagkezelőink egy része még 
nem ismeri a szabályokat eléggé. Ennek Következtében helytelen 
módon jár el, ez pedig igen gyakran hatalmas fuvar díjtöbbletei 
jelent honvédségünknek és sok esetben kártérítési eljárást a hely
telenül eljáró parancsnoknak vagy közegnek. Tanuljuk meg 
tehát a helyes eljárást, különösen a- fuvarokmányon: „tartalom4* 
és „súly rovatainak helyes kitöltését! Ha az előírások szerint 
járunk el, akkor nagymértékben mentesülünk az anyagi felelős
ségtől, mert a legtöbb hiba éppen ez utóbbi két rovat hibás ki
töltése révén keletkezik.

í. Általános tudnivalók.
r A vasút a „Katonadíjszabás” alapján fuvarozza azokat a 

honvédség tulajdonában vagy használatában lévő árukat, ame
lyeket katonai fuvarokmányokkal adnak fel. A fuvarokmányokon 
a feladó és a címzett közül legalább az egyiknek katonai ható
ságnak, parancsnokságnak, intézetnek, stb. kell lennie.

Áruküldeményeket feladhatunk darabáruként; vagy koesi- 
lakományú árúként. A darabáru súlya 5.000 kg-nál nem lehet

L Á N G  GY Ő Z Ő  őrnagy.

9 4



több, a szállítása más árúkkal együtt vasúti gyűjtőkccsiban tör
ténik. A kocsirakományú árú szállítása külön vasúti kocsiban 
történik, oda tehát más árut a vasút nem rak be.

Kocsirakományú áru kísérésére kísérőket rendelhetünk ki, 
ezek azonban a 3. osztályú menetdíjat meg kék fizessék, ^akai 
az áruval rakott kocsiban, akár a vonat szolgálati kocsijában
utaznak. , , ,

A fuvarozás módja szerint van gyors es teheraru mva-
rozás. Gyorsárut gyorstehervonattal, kivételesen személyvonattal,, 
teherárut pedig tehervonatial továbbít a vasút.

Minden fuvarozásért fizetni kell a vasút számára. A fuvar
díj kifizetése történhet készpénzzel a f e l a d á s k o r  (bérmentve) 
vao-v uorvancsak készpénzzel az érkezéskor (fuvardíj átutalással) 
és'végül utólagosan a H. M. által (hitelezve). A fuvardíjat a 
vasút" csak az erre a cérna rendszeresített fuvarokmányokkal toi- 
ténő fe adás esetén hitelezi.

A fuvardíj átutalásra vonatkozólag a G—54. jelzésű uta
sítás IV. fejezet 14. §. 10-12. pontja mérvadó.

Ai vasúti szállítás tartama alatt az anyagban keletkezeit 
károkért vagy hiányokért a vasút felelős és kártérítésre kote; es.
A G_54 Anyaggazdálkodási Utasítás*4 3. sz. melléklete vés,
letesen leírja, hogy milyen módon kell ilyen esetben e.jarm Ha 
a szállítás tartama alatt kár keletkezne, a k k o r  az e r r e  vonatkozó 
ügyiratokat igény érvényesítése vegett iaz alakulatnak « H. M- 
hoz kell felterjesztenie.

■ 2. Katonai fuvarokmányokkal kapcsolatos tudnivalók.
A katonai áruküldeményeket rendszerint katonai fuvar

levéllel, vagy szállítmánylevélleí és iritkáíbban menetlevelei

8djUk Ezek mintáit a G—11. jeiz. „Katonadíjszabás“ Vili. mel-

ieK.ete g ^ ; g y i?'Juvar|evé|bö| négy fajta van aszerint, hogy a
fuvardíj fizetése milyen módon történik és az árut milyen mooon 
továbbítja a vasút. Ezek szerint van közönséges teheraru, közön 
séges gyorsáru, hitelezett teher áru. és hitelezett gyorsaim kato
nai fuvarlevél. , .  , .

A közönséges fuvarlevelet a honvédségi  ̂nyomtatvány
raktárból lehet, ártérítés ellenében beszerezni, míg a hiteiezen 
fuvarleveleket és a szállítmánylevelet a iker. parancsnoksagto.. 
illetve a H. M-ból kapják meg esetenként az alakulatok.
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Ha hitelezett fuvarokmány (hitelezett fuvarlevél, száílíí- 
iránylevél) nem áll rendelkezésre, akkor a fuvardíj hitelezései a 
vasúttól kérni nem szabad, hanem a fuvardíjat készpénzzel kell 
kifizetni.

Ha katonai fuvarokmány nem áll rendelkezésre és az árú 
feladása sürgős, akkor a vasútállomásokon vásárolható polgár] 
fuvarlevéllel is fél lehet adni a küldeményt. Gyorsárúként csak 
gyorsáru fuvarlevéllel, fehéráruként csak teheráru fuvarlevéllé- 
szabad küldeményeket feladni. Szállítmánylevéllel és menetlevéllel 
úgy teher, mint gyorsáru küldeményeket feladhatunk az előbbi
nek 8. sz.y utóbbinak 7. rovatában írt bejegyzéssel.

Minden vasúti kocsirakományt kitevő küldeményhez egy 
fuvarlevél szükséges. Több darabból álló darabáru küldeményhez 
is csak' egy fuvarlevél szükséges.

I. Fuvarlevelek kitöltése.
Minden egyes fuvarlevél öt példányból áll, amelyek közül 

az első példány a címzett, a másodpéldány a feladó birtokában 
marad, míg a többi három -a vasút részére szükséges. Hitelezett 
fuvarlevél első példányát a vasút nem szolgáltatja ki a címzett
nek, hanem a fuvardíjat a Honvédelmi Minisztériumnak annak 
alapján számolja el.

a) A fuvarlevél egyes részeit a vasút közegei, más részeit 
a Teladó tölti ki. A kitöltésre vonatkozólag itt csak azokat a rova
tokat említjük meg, amelyeknek helyes kitöltése különösen fon
tos. A rendeltetési állomást pontosan adjuk meg (nem elég meg
adni pl. Budapest megjelölést, hanem Budapest—Ferencváros, 
vagy Budapest—Déli pályaudvar).

b) Al tartalom beírása fontos. Ha a küldemény csak ka
tonai felszerelési cikkekből (fegyverzet, ruházat, járművek stb.) 
áll, akkor elég a „katonai- felszerelés*4 szavak beírása, de ha élei- 
micikkeket, építőanyagokat, gabonaneműeket, üres ládákat stb. 
adunk fel, akkor ezeket ia minden vasútállomáson rendelkezésre 
álló Magyar Viasúti Áru-díjszabás I. rész B. szakasz alapján keli 
megjelölni. A polgári áruk egy részét ugyanis'a vasutak olcsób
ban fuvarozzák, mint a „Kato.nadíjszabás“-ban megállapított 
fuvardíjak, viszont ilyen esetben az olcsóbb fuvardíjat kell a hon
védségnek is fizetnie. Ha ezeket az árukat nem jelöljük meg 
helyesen, (pl. burgonyát szállítunk és a fuvarlevélbe „Katonai fel
szerelést" írunk), akkor a kifizetendő fuvardíj lényegesen több 
lesz, mint helyes bevallás esetén-.

c) Nagy figyelmet fordítsunk a küldemény súlyának meg
állapítására. A fuvarlevélen két súlyrovat van: az egyik a „be-
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vallott*4, a másik a „megállapított44 súly. Az előbbit csak abban 
az esetben töltjük ki, ha a küldemény súlyát pontosan ismer}ük. 
A fuvardíj nagysága a küldemény súlyától függ. Ha többet val
lunk bé, mint amennyi a küldemény valóságos súlya, akkor túl
fizetjük a fuvardíjat, ha kevesebbet vallunk be, akkor kitesszük 
magunkat annak, hogy a vasút súlyos fuvardíjpótlékot vet ki. 
Ha tehát nem tudjuk határozott biztonsággal (2% eltéréssel) a 
küldemény súlyát, akkor kérjük a küldeménynek a vasút által 
történő hivatalos mérlegelését. Ennek eredményé a „megállapí
tott súly44 rovatba fog kerülni. A mérlegelésnek neim lehet aka
dálya az, ha a feladási állomáson nincs vágányhídmérleg, mert 
a vasút a súlyt a rendeltetési vagy egy közbeeső állomáson is 
megállapíthat ja. Ha a küldemény súlyát nem ismerjük pontosan* 
legcélszerűbb'.a fuvarlevélnek „bevallott súly” rovatát keresztező 
vonalakkal áthúzni.

■ d) Fuvarlevélen útirányt előírni nem szabad.
e) „A megengedett vagy megkívánt nyilatkozatok" c. ro

vatba írjuk ̂ azokat a kívánságokat, amelyeket a vasutakkal szem
ben támasztunk. Pl. „hivatalos mérlegelést kérek44, „katonai ér
dekből külön kocsit kérek44, vagy „katonai érdekből egy kísérőt 
adtam44 stb.

f) A készpénzelőleg rovatba a vasút által — a feladó kí
vánságára — a küldemény terhére nyújtott kölcsön jegyzékbe, 
amelyet a kiváltásnál az átvevőnek meg kell fizetnie. Csak kivé
telesen szabad a feladónak előleget felvennie és erről minden 
esetben el kell számolnia. A vasúttól felvett előleget úgy kell 
tekinteni, mintha a feladóközeg azt a fuvardíjat kifizető alaku
lattól vette volna fel.

A négy fajta fuvarlevél kitöltése megegyezik és azokkal 
úgy darabáru, mint kocsirakományú küldemények egyaránt fel
adhatók.

H. Szállítmánylevelek kitöltése.
Szálíítmánylevéllel 3 főnél nagyobb csoportokat, vagy ve

gyes (ember és anyag) szállítmányokat adhatunk fel. Egy szállít- 
mánylevéliel egy egész vonatot kitevő szállítmányt is fel lehet 
adni. Csak szolgálati utazáshoz, illetőleg szállításokhoz hasz
nálható, • ii! ; , !

A szállítmánylevél hitelezett utazásra jogosító okmány. 
A menetdíjat tehát nem kell az utasnak készpénzben fizetnie, 
hanem azt a honvédség utólag fizeti meg á vasutaknák.

A szállítmánylevél két részből áll:
I. rész a szállítmány pk. őrizetében van az utazás tartama

7 H adtápszoígálat. 53754 (9). ^ 7



?M> A 3I> rész a szállítmány feladásakor a vasút birtoka- 
bán -marad, < •, •••••.  ' '
m v feladáskor a vasút is kiállít egy. okmányt, amely a vasút 
kpzleteben van é s . „katonai szállítólajstrom”, az elnevezése. Eb- 
W  MY. -példányt a katonai- száílítmánylevél I. részben csatolva 
atad.a. szállítmány, pk-nak. A szállítmány pk. utazás alatt a szállít- 
manylevél • I> résszek igazolja utazásának szolgálati voltát.

Ezt az I. részi a szállítmány pk. az utazás befejezése után 
O; nppon. belül kísérőirat nélkül tartozik, ajánlott levélben megkül
deni annak a katonai közlekedési szervnek,--amely a szálííímány- 
leyelet kiadta.; é
v A szállítmánylevél- I. rész alján két db. szelvényt találunk. 
E-szelvényeket akkor törtjük, ki, ha nemesek jegy, hanem több 

ût a szá.lítmány. Pl.: .Sopronból Szentendrére 
Indított szállítmány esetén a száílítmánylevél II. részét leveszi a 
Győr Sopron—Ebenfurti vasút Sopron, álloma-sa,. az 1. sz. szel- 
vényt levesei a MÁV. Győr állomása, míg a 2. sz. szelvényt 
V'-ydsz.i 8 Budapest-i HÉV. Flíatorigát állomása.
-■G l-A szállítmány pk. más vasútra való átmenetnél még akkor 

adja le a szelvényeket, ha azok‘nem volnának kitöltve, meri 
a szelvény a vasútnak az elszámoláshoz feltétlenül szükséges 

■ . A szállítmány levelet esetenként-a közlekedési katonai szer
vek adják, ki.
;■..„ Száílítmánylevél nyomtatványt az alakulatok fenti szer

vektől közvetlenül csak akkor igényelhetnek, ha a hitelezett szál
lításra. -vonatkozója# a H. M-től rendeletet kaptak.

A szálíítmánylevelei csak akkor használjuk áruküldemé
nyek feladására, ha a küldeménnyel kísérő, őrség vagy csapat is 
utazik .együtt . ..

y. dd vagy ennél több vasúti tengelyt tartalmazó szerelvény 
esetén a tartia.om és a súly megái.apítására nem kel,1 különösebb 
gondot fordítani, mert a fuvardíjat tengelyek és km. sorozata 
alapján fizeti a honvédség. Ha a szállítmány ennél kevesebb 
tengelyből áll,.rákkor,a tartalom és súly bevallására a fuvarlevél
nél • mondották'; érvényesek.

- ' 3. Áru'fuvardíjszámítás. ;
A ..vasút által teljesített mindennemű fuvarozásért díjat 

kell. fizetni.' E. díjnak a nagysága függ:
.....a) a távolságtól,

b) áz áru súlyától, 1 . :
c) az áru osztályozásától, .

-: r: ~ 1 d) á f üvarozás mód járói. '





Ezeket ia tényezőket az alábbiakban részleteiben ismer
tetjük;

a) Távolság. - .....................
távolság a feladási állomástól a rendeltetési állomásig 

terjedő vasúti kilométerhossz, amelynek megállapítására a Vasúti 
Díjszabási km mutató adatai-a mérvadók.

b) Az áru súlya.
Az áru súlyát tekintve a „Kjatonadíjszabás’’ négy kategó

riát ismer. A legmagasabb díjtételeket kell fizetni a 5-000 kg-on 
aluli darabáru súlyegységért, változik (csökken) a fizetendő 
fuvardíj aszerint, hogy legalább 5, 10, vagy 15.000 kg súly után 
kel'l-e a fuvardíjat fizetni.

A fuvardíjak alakulását az alábbi grafikonon szemléltetjük.
. Ebből is láthatjuk, hogy ugyanazon anyag 1 mázsája után 

fizetendő- fuvardíj, azonos távolságon 8 különböző összeget jelent
het attól függően, hogy az anyagból egyszerre mennyit adunk fel 
és milyen módon továbbíttatjuk.-

A fuvardíj kiszámításának alapjául rendszerint az áru 
valóságos súlya szolgái, vannak azonban'esetek, amikor nem 
a valóságos súly, hanem az úgynevezett „legcsekélyebb súly” 
után kell a fuvardíjat megfizetni.
,:j . Ha ugyanis darabáruként feladható (tehát 5.000 kg-nál
könnyebb) küldeményt külön kocsiban szállítunk, illetve megaka
dályozzuk azt, hogy a vasút abban a kocsiba más árut is bete
gyen (kocsi íelakatoláis-a, leólmozása, kísérő adása stb.), akkor 
a „legcsekélyebb súlyt” fizetjük, ha az áru valóságos súlya en
nél kisebb. '

 ̂Pl. egy olyan harceszközt szállítunk külön kocsiban, lamely- 
nek súlya 1000 kg, de kísérése és kü.ön kocsiba való szállítása fel
tétlenül szükséges-, akkor nem a valóságos 1.000 kg-os súlyért, 
hanem a „legcsekélyebb” 2.090 kg súlyért kell ia fuvardíjat meg
fizetni. •
. E a legcsekélyebb súly a polgári díjszabás szerint külön- 
koesibamakott árunál 5.000 kg, de a katonai küldeményeknél 2.000 
kg, akkor, ha a feladó, a fuvarlevélre rájegyzí, hogy „katonai 
érdekből” szükséges a külön kocsi.
. - , a . feljegyzésnek, illetve hiányának súlyos pénzügyi

kihatásai is lehetnek; mert ha ez a feljegyzés hiányzik, akkor a 
fuvardíjat nem 2.000, hanem 5.000 kg után számítja fel a vasút, 
még akkor is, ha az előbbi példa szerint á valóságos súly csak 
1.000 kg.
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A fentiekből az következik, hogy 2-000 kg-nál könnyebb 
küldeményhez csak akkor kérjünk külön kocsit, ha arra feltét
lenül szükség van, mert egyébként esetleg jóval több fuvardíjat 
kell fizetnünk, mintha a küldeményt darabáruként adtuk volna fel.

Vannak .olyan küldemények, amelyek darabáruként adha
tók fel ugyan, de a kocsiba való berakást nem a vasút, hanem a 
feladó végzi. Ha ilyen darabaruk berakásához vasúti kocsi kiál
lítását kérjük, ez még nem jelenti azt, hogy külön kocsit rendel
tünk a küldemény részére.

Például két pontont kell feladnunk 1600 kg súlyban. En
nek berakása a feladó kötelessége. Hogy a berakást elvégez
hesse, szükséges, hogy meghatározott időre egy megfelelő kocsi 
kiállítását kérje- Ennek ellenére a küldeményt darabáruként 
adhatja fel, azaz a fuvardíjat a valóságos 1600 kg és nem a leg
csekélyebb 2.000 kg után keli fizetni. Ha azonban a fuvarlevélre 
ráírja, hogy katonai érdekből külön kocsiban kívánja fuvarozni 
a pontonokat, akkor a fuvardíjat már 2.000 kg után kell fizetni-.

c) Az áru osztályozása.
A polgári díjszabás a fuvarozásra kerülő árukat, —. ha 

azokat a kocsirakoimányban adják fel, — kilenc áruosztályba so
rolja. Az áruk fajtái és az osztályokba való sorolásuk (áruosztá
lyozás) a Magyar Vasúti Arudíjszabás í. Rész B. szakaszában 
található meg. A legdrágább díjtétele az 1. osztályba, a legolcsóbb 
a 9. osztályba sorolt áruknak van. A Katonadíjszabás ilyen áru
osztályozást nem ismer. A katonai árúknak egységes osztálya 
van, amely összegszerűleg nagyjából a 4. polgári áruosztálynak 
felel meg. A fentieket azért fontos tudnunk, mert ha olyan árut 
adunk fel, amely a polgári díjszabás szerint olcsóbb áruosztályba 
tartozik, akkor ia fuvardíjat az olcsóbb polgári díjszabás szerint 
kell fizetni.

A tömegcikkek általában az olcsóbb áruosztályba tartoz
nak. Pl. termények, takarmányok, tűzifa, tégla, homok stb. Ha 
tehát ilyen anyagokat akarunk feladni, akkor a fuvarlevél tarta
lom rovatának kitöltésénél az Árudíjszabás-ban1 foglalt megjelö
léseket kell használnunk.

A vasútállomások a helyes tartalom bevallásra a felvilágo
sítást mindenkor megadják.

d) A fuvarozás módja.
A fuvarozás módját illetőleg teher- és gyorsára! külön

böztetünk meg. Az előbbi árut a vasút tehervonatokkaí, míg az 
utóbbit gyorsteher, esetleg személyvonatokkal továbbítja.

Gyorsáru díjtételek a teheráru díjtételek 150%-ával egyen- 
lőek. Katonai szállításoknál a gyorsáruként való feladást, lehető-



lég kerüljük el, mert a küldemények határidőre való beérkezé
sét fontos esetekben a katonai vasúti hatóságok irányító tevé
kenysége révén is elérhetjük. .

4. Élőállatok után fizetendő' fuvardíjszámítás.
,, után Vetendő 'fuvardíj nagysága a következő
.tényezőktől függ:

a) távolságtól,
b) az igénybevett kocsirakterület nagyságától,
c) a fuvarozás módjától,

gyaltakkal ^  ^  ^  tényezők me^egyeznek az előző pontban íár-
A kocsi rakterülete alapján történő díjszabásra az aláb

biak mérvadók:
■ ..ivIíndeP vasúíi kocsi oldalára fel van írva, hogy a kocsi 

rakteru.ete hány m2. Ha a kocsi nem emeletes, akkor ezt a számot 
a Katonadíjszabás IV. vagy V. (gyors vagy fehéráru) mellékle
tének 6/a.: oszlopában foglaltak díjtételeivel kell megszorozni, — 
a km. távolságnak megjélelően. Ezt az eljárást akkor alkalmaz- 
zuk’ ,a. kosiba legalább 3 nagyobb (ló, szarvasmarha, öszvér) 
vagy 5 kisebb (sertés, juh, stb.) állatot raktunk be.

■ _ Ha a fentieknél kevesebb állatot (pl. 2 lovat vagy 4 drb. 
sertest) rakunk be, akkor függetlenül a kocsi rakterületének 
■nagyságától, 8 m2 után kell a fuvardíjat fizetni.

Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy adott távolságban 
ugyanazt a fuvardíjat kell Űzetnünk, ha egy vagy két lovat 
illetve három vagy hat lovat szállítunk.

Ha sertéseket szédítünk emeletes kocsiban és csak egy 
eme.etet veszünk igénybe, akkor ennek az egy emeletnek a rak- 
teruletet az eiőbbi mellékletben megtalálható 6/a. oszlo.p díjtételei
vel szorozzuk. Ha két emei'etet veszünk igénybe, akkor egy eme
let rakterületét a 6/b. oszlop díjtételeivel kell megszorozni.

Élőállat küldeményekhez adott kísérők 3. osztálvű kafona- 
dns’za'básszerü díjat fizetik, de a kísérőnek legfeljebb 100 kg 
súlyú poggyászát, valamint az állatok részére az egész útra szük
séges eleségkészietef és a nyergeket, szerszámokat a vasút díj
mentesen szállítja.

, Kutyákat a poIg% díjszabás szerint lehet feladni, azonban 
más ^adatokat va^y legénységet szállító kocsikba kocsinként két 
kutyát a vasút díjmentesen fuvaroz.

A: fent Ismertetett rendelkezések a szabadon (tehát nem 
ládában vagy ketrecben) feladott élőállat küldeményekre vonai-
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kodnak/Ha iádéban vagy ketrecben adunk'fél élőállat küldemé
nyeket, akkor a valóságos súly után az előbb említett mellékle
tek .2, oszlopában lévő díjtételeket keli-alkalmazni.

5. Robbanóanyagok fuvarozása.
A robbanás veszélyének kitett anyagok fuvarozására 

általában az árudíjszabásnál ismertetett elvek vonatkoznak. Eze
ken kívül azonban a fuvardíjak nagysága még attól is függ, hogy 
a feladásra kerülő robbanóanyag vagy lőszer veszély nélkül ke
zelhető-e?

Nagyon fontos tehát, hogy a fuvarlevélben pontosan meg
jelöljük azt, hogy a feladásra kerülő robbanóanyag az előbbi 
csoportok melyikébe tartozik. A megjelölésre a Vasúti Üzletsza
bályzat C. melléklete mérvadó. Ezek szerint ha veszély nélkül 
kezelhető robbanóanyagot adunk fel, akkor a fuvarlevél tartalom 
rovatában részletezés nélkül azt kell beírnunk: „A Vüsz. C. mel
lékjét í/a. osztály í. csoportjába tartozó, veszély nélkül kezelhető 
robbanóanyag.’' .Ha pedig a robbanóanyag kezelése veszélyes, 
akkor a tartalom rovatba a következő bejegyzés kerül: „A Vüsz. 
C. melléklet I. a. osztály 2. csoportjába tartozó robbanóanyag.” 

Lőszer'feladásánál hasonlóképpen kell eljárni azzal a kü
lönbséggel, hogy a lőszer nincs két csoportra osztva, hanem a 
lőszerek fajtánként sorszámozva vannak. A tartalom megjelölé
sénél tehát az osztály után azt a sorszámot kell írnunk, amelybe 
a losz'srfajta tártozA:. Egy lőezerküldemény tartalom bevárá
sára példa: „A Vüsz. C. melléklet í. b. osztály-8. sorszáma alá 
tartozó veszély nélkül kezelhető lőszer.’' A veszélyesen kezelhető 
lőszerek a 13. és 14. sorszám alatt vannak felsorolva.

* A veszély nélkül kezelhető áruk után fizetendő fuvardíj 
az egyéb áruk fuvardíjával azonos, míg az olyan áruk után, 
amelyeknek kezelése veszélyes, magasabb díjat kell fizetni.

6. Járművek fuvardíjának kiszámítása.
A járművek fuvardíjának nagysága — az egyéb árukhoz 

hasonlóan — az „Áru fuvardíjszámítása” c. pontban felsorolt 
tényezőktől függ.

Ettől az általános szabályozástól eltérő rendelkezéseket 
az alábbiakban ismertetjük:

a) gépjárműveknél és fogatolt járműveknél: 
a legcsekélyebb súly 1 drb. szgk. vagy 3 kerekű tgk. után 

Í.500 kg. 2 vagy ennél több szgk. vagy 3 keréknél többel rendel
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kező tgk. fuvarozásánál a legcsekélyebb súly 5.000 kg. vasúti 
kocsinként.

Más közúti járművekért (pl. vontatók, fogatolt ojmu., 
mozgókonyha, motorkerékpár, lövegek, stb.) a valóságos súly 
után keJ a fuvardíjat fizetni. Nagyon fontos tehát, hogy a jármű
veknél^ a valóságos súlyt pontosan feltüntessük. Á járművek 
rakománya és a járművek mellé a vasúti 'kocsiba berakott egyéb 
katonai árû  a valóságos súlyba beszámít.

b) Légijárniűvekné! a tartalom bevallásnál csak akkor 
írhatjuk be a „repülőgép” szót a fuvarlevélbe, ha egy teljes és 
egyébként üzemképes repülőgépet akár szétszedett állapotban szál
lítunk. Egyébként csak „repülőgép alkatrész” vagy „repülőgép
törzs’ vagy „repülőgép futómű“, stb. megjelölést alkalmazunk.

_A teljes repülőgép fuvardíja a valóságos súly kétszerese 
után fizetendő, míg az alkatrészeknél a fuvardíjszámítás alapja 
a valóságos súly.

c) Vízi járműveknél a valóságos súly alapján fizetjük a 
fuvardíjat, de a legcsekélyebb súly 500 kg. akkor, ha a vízijármű 
7 m-nél rövidebb és 1.000 kg., iha 7 m-nél hosszabb.

7. Átköltözés! ingóságok fuvardíjszámítása.
A honvédség hivatalos, valamint katonaszemélyek magán 

átköltözést ingóságaiért a valóságos súly után kell a fuvardíjat 
megfizetni. Ha azonban kizárólagos használatra külön kocsit 
kértünk, akkor a legcsekélyebb súly”, ami után a fuvardíjat 
fizetni kell, 2.000 kg. Az átköltözés! ingóságokat katonai fuvar
levéllel kell feladni, mert a polgári fuvarlevéllel feladott ingósá
goknál a legcsekélyebb súly 5.000 kg. Nagyon fontos tehát, hogy 
az átköltözés! ingóságok súlyát hivatalos mérlegelés útján a fel
adó megállapittassa.

Ha honvédszemély költözik át, akkor úgy a feladó, mint a 
címzett maga az átköltöző személy is lehet. Helytelen tehát, ma- 
gánátkö'ítözési ingóságok fuvarozása esetén feladóként, vagy 
címzettként valamely alakulatot megjelölni.

A fuvarlevéllel felszámított díjak közül hivatalos átköltö
zésnél a honvédkincstár csak a fuvardíjat téríti meg, minden 
egyéb mellékdíjat (ph berakás! díj, kirakási díj, mérlegdíj, fővárosi 
különdíj, stb.) az átköl'íözőnek az átköltözési átalányból kell meg
fizetnie.

Ha netalán az átköltöző személy fuvarlevelére a vasúttól 
előleget vett volna fel a küldeményre, akkor ezt az előleget is 
levonásba kell hozni.
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Ő. Példa darabáru küldemény feladására.
Az alábbiakban leírjuk, hogy mi az eljárás akkor, ha egy 

anyagkezeléssel megbízott személy például 80 kg. súlyú ruhá
zati anyagot akar másik alakulatnak bérmentve elküldeni 

. vasúton.
Az anyagot ládába vagy más csomagoló eszközbe 

(zsákba stb.) csomagolja úgy, hogy a küldemény könnyen meg 
ne sérüljön és hozzáférni ne lehessen. Gondoskodjék arról, hogy 
a láda le legyen zárva vagy le legyen szegezve.
. Magára a ládára vagy a ládára erősített papírlemezre, 
fa vagy bádogtáblácskára ráírja a címzett nevét, címét, valamint 
a rendeltetési állomást.

Magához vesz egy közönséges katonai teheráru fuvar
levelet (amelyet a honvédségi nyomtatványraktárból lehet ártérí
tés ellenében beszerezni) és kitölti a fuvarlevélnek a feladó által 
kitöltendő rovatát, majd a fuvarlevelet aláírja és körbélyegző- 
lenyomattai ellátja.

Ezután gondoskodik. a ládának a vasútállomásra való ki* 
szállításáról. A ládát a vasút hivatalos órája alatt kell az álló

im ásra kivinnie. A hivatalos órák: 7—12 és 14 h—17 h-ig van- 
naik. Az állomáson a ládát a' vasúti raktár felvevőhelyére viteti 
és ott a- mérlegre helyezteti. A ládának ia mérlegre való helyezése 
még a feladó kötelessége, ezután azonban a ládát már a vasút 
közegei fogják mozgatni.

Az általa kitöltött fuvarlevelet átadja a vasúti közegnek, 
ugyanakkor, amikor a ládát mérlegre helyezték. A viasűt közege 
a fuvarlevélre a súlyt feljegyzi és a fuvarlevelet közvetlenül az 
árüpénztárba továbbítja. A feladónak tehát a fuvarlevél átadása 
után az árupénztárhoz kell mennie és ott addig várakoznia, míg 
a fuvardíj elszámolása megtörténik.- Ha a pénztáros a feladót 
szólítja, akkor a fuvardíjat készpénzzel kifizeti. Az árupénztártól 
á fuvarlevél másodpéldányát megkapja. A feladó ellenőrizze, 
hogy a fuvarlevél másodpéldányon a „kifizettetett” bélyegző- 
lenyomat rajta legyen.

Ezzel a feladás befejezést nyert.

9. Példa kocsirakományü küldemény feladására.
Az alábbiakban leírjuk, mi az eljárás iákkor, ha kocsirako

mány ű küldeményt akarunk feladni. *
Feltételezzük, hogy egy hv. őrs állomáshelyét megváltoz

tatja és irodaberendezését, felszerelését és iratait, amelynek össz
súlya hozzávetőlegesen 1-500 kg, vasúton kell szállítania — á
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fuvardíjnak készpénzben történő fizetése mellett. Tekintettel árrá, 
hogy az átszállítandó áru súlya 5-000 kg-on alul van, azt darab
áruként is fel lehetne adni. Ebben az esetben azonban az á ru 
szállító vasúti kocsiba a vasút más árut is berakna és így a hon
védségi anyaghoz esetleg illetéktelen egyének is hozzáférhetné
nek. Ezért a küldemény' részére külön kocsit rendelünk kizáróla
gos használatra.

A feladó megállapítja azt az időpontot, amikorra a csoma
golássá. e készül és a vasúti kocsiba tud rakni. Ez időpont előtt 
legfeljebb négy éŝ  legalább két nappal a szükséges fedett vasúti 
kocsit^ a berakó állomáson írásban megrendeli. A megrendelés 
a vasút nyomtatványának kitöltése révén történik. A megrende
lésben a kocsi kiállítását' határozott. időpontra kérje, — amikor 
a berakáshoz hozzá tud kezdeni.

A kocsi megrendelése után a feladó gondoskodik a rako
mánynak a vasútállomásra való kiszállításáról. Mielőtt azonban 
erre sor kerülne, érdeklődje még, hogy a vasút a megadott idő
pontra rende.kezésre tudja-e bocsátani a vasúti kocsit. Mielőtt 
a rakodást megkezdené, az álta’ia kitöltött fuvarlevelet a vasúti 
raktár felvevő közegének át kell adni. A fuvarlevél kitöltése a 
feladó.részéről az alábbiak szerint történik:

t A ^feladó tölti ki. a vasúti kocsira-vonatkozó adatokat', a 
rendeltetési állomást, az átvevő nevét és címét stb. A tartalom 
beírásánál ebben az esetben elég azt .beírni, hogy „katonai fel
szerelés”. . . -

 ̂ A bevallott súlyrovatot áthúzza és a megengedett, vagy 
megkívánt nyilatkozatok rovatába beírja: „katonai érdektől ki
zárólagos használatra külön kocsit és hivatalos mérlegelést ké
rek. A küldeményt három személy kíséri-’”

A fuvarlevelet azután lebélyegzi és aláírja.
A vasút által kiállított vasúti kocsiba való berakás, valâ - 

mint a rakománynak a. vasúti kocsiba való rögzítése a feladó 
kötelessége.

.A rakodást lehetőleg az előírt berakás! idő alatt be kell 
fejezni, mert különben kocsiálláspénzt kell fizetni. Ha a vasút ko
rábban bocsátja rendelkezésre a vasúti kocsit, mint arneyre a 
feladó kérte, a berakási idő a kocsirendelésben feltüntetett idő
ponttól számít.

, A rakodás befejezése után a feiadó az árupénztárhoz megy 
és ott az előző példa szerint a fuvardíjat kifizeti.

Ezzel a feladás megtörtént.
...................  *  : • • ' -  • .......................

106



Az itt leírtakkal gyakorlati tanácsot kívántunk adni azok* 
nak ia bajtársaknak, akik a vasúti küldemények feladását végzik. 
E cikk keretei nem teszik lehetővé, hogy minden esetre vonat
kozóan ismertessük a helyes eljárást, de úgy érezzük, hogy ha a 
leggyakrabban előforduló esetekben tudjuk, hogyan kell helyesen 
eljárni, elértük célunkat; egy lépéssel előbbre jutottunk, — és ez 
a lépés is előbbre visz bennünket a szocializmus megvalósításá
nak útján.

Folyóiratunk célja gyakorlati tanácsokkal elősegíteni a tervszerű, 
hasznos, takarékos anyaggazdálkodást és anyagkezelést. Célunk elérése érde
kében felhívjuk a folyóiratunkat olvasó összes bajtársakat, hogy lapunk szer
kesztésében tevékenyen vegyenek részt. Szakmai ismereteiket és tapasztala
taikat cikkek formájában bocsássák folyóiratunk rendelkezésére. A cikkek 
rövidek, tömörek és könnyen érthetők legyenek. Főleg gyakorlati kérdésekkel 
foglalkozzanak. Katonai rövidítések használhatók.

A kidolgozott munkákat írógéppel, a lapnak csak egyik oldalára írják. 
Egy kézirat terjedelmének íelső határa 5 gépírt oldal, irodai íven, 30 sorral 
és 3 crp tapszéllel. A közölt cikkek szerzőit gépírt oldalanként 10 Ft tisztelet* 
díjjal jutalmazzuk.

Kívánatos a kézirathoz ábrák, fényképek, vázlatok, vagy rajzok mel
lékelései. Ezek oly kivitelben készítendők, hogy lenyomatot (klisét) lehessen 
róluk előállítani. Vázlatok fehér papíron vagy oleátán tussal rajzolandók meg.

A szerkesztőség szívesen fogad mindennemű tanácsot, kívánságot, 
ötletet vagy javaslatot és ezeket a lehetőséghez képest figyelembe veszi, 
illetve teljesíti.

Rendelkezésre állunk ezenkívül a honvédelmi szolgálattal kapcsolatos 
olyan szakmai kérdések megválasztásával is, amelyek elintézése nem a 
szolgálati út keretébe tartozik.

S z e rk e s z tő i  ü zen e tek
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