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FoNTO§ABBxÉnnÉsBt

Nérrcth Isaún|

Alvíagrar Honvédsfo ködekedési szolgálata a teladatáh ozigazúő szrxlteznti
felépítésben, anyagi-technikai ellítottsíg és mííködési rend kialalítísíval - haű-
szati, hadműveleti és haroíszati tagozatban differencióltan - tentezi,sz*ntezi,ve-
zeti & végd az aI áhi kül eladési tíztasítási f eJ datúd :

- üzMH csapatai bírnely irányba tírrtenő gyors ítcsoportosításínah
közúti-vasúü bíaosítísa;

- anyagik&detekszéttelepítésc;

- 8 csapatok anyagi-technikai szíilaéglete utín- és hátraszállítása;

- a szemé$ és tecbnikai vesztesépóüás, valamint a haditwékenységek
kórzetében az ii§§zegJdíjtött (meghibísodott) anyagi készletek, technikai
esz.köák hátraszíllítása;

- résrétel a sebesütek, séíütekkiüdtésében;

- akatasztrófákktivetkem€nyei felszímolísaéíd€kéb€n töíténőszíllításd§

- a kijelölt ködekedési hílózat tize,meltetése és fenntartísa (élirányosan
a már béke idő§zakban felkésátett polgári és katonai erők és eszközök
egrüttes alkalmazísíval);

- a rakod,ásgépesítés,l szekanyagellítás, az ágazati teónikai bizt6ítá§;

- aszállítmínykí,sérés.

E feladatok vforehajtísa során egfr ttqűkfi ik hadászti, hadnűveleti és har-
cászati szinten a Ködekedési Hííködá§i és Víziisii Minisztérium (továbbiakban
KIItr'}í) a belíigminisztérium @M) kijelölt országos hatískörű szerveivel és vég-
rehajtó szervezeteivel, a régiók helyhatóságok kijelölt erőivel és eszközeivel, vala-
mint a feladat végrehajtásóban résztvevő harcoló és harctevékenységet
köaetlenü biaosító kiszolgíló törz§€kkel, csapatokkal és alegrségekkel.

l N&neth l§tyáí, alezredes, a MH Ködelrcdád Szolgálatf6nölr helyettese, mb, szolgálafónölr
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Alapvető célja a szol3ílatnak, hogy az anyagellátási rendszerek korszerűsíté-
sével és integrálásáyal, a felkészítési-kiképzési és vezetési tevékenység reformjá-
val összhan8ban, a nemzetgazdasági szakági lehetőségek legoptimátísabb
felhasználsásával javuljon a ködekedésbiztosítási - bekeidózakban kiemelten a
szállítási - tevékenység hatékonysíga és csökkeajenek a kiadások

Aszolgálatazalaprendeltet&űfeladataitésélkit,űzéseitaközlekedésialága-
zatok működtetésével és a gazdálkodási tevékenységen keresztü teljesíti vala-
mennyi tagozatban.

Az errev al ó óJ I andó lészenl &a a meghatározott tervek kimunkálása, napra-
készen tartá§a, a biztosítási feladatokban részwevő szeméIyi állomány kiképzése
és a technika felkésátése, anemzetgazdaság szakígaívalvatófolyamatos kapcso-
lattartás, a harlszintérelőkészítési, szintentarüísi feladatok maradéktalalr végre-
hajtása, a honvedségi bekellátási rendszeréhez kapcsolodó feladatok napi végzése,
a gyakortati jártasság és készség megszervezése biaasítja

E cikkben aszolgálat tevékenységét aközlekedésibiztosítási feladatok béke-
időszakban történő végzésén, eredményein keresztü elemzem, a háborús tevé-
kenységet csak a legsziikségesebb terüeteken érintem.

A köztekedési biaosítás íőbb ígazatai, teríi{etei:

Vasútl, közútl, vízl és légl szállítás:

Legnary_obb volument képez a vasútl sáltíttls mind a béke, mind a háborús
időszakban. Eves viszonylatban mintegy 300-320 mFt értéktí teljesített szolgálta-
tás, amelyen belü 70 7o a csapt kiképzési szíűitás és 3a % az ellátásí, javitási és
beszerzési szíllíÉsok aránya.

Másik nagy terüet a köztitl száttítrlsl ígeza( amely a csapattago zzí ellátásí
alapját képezi. A honvedségi köáti saí[ítóeszközök nagymérvú elhasmálódásá-
val jelentős arányeltolódás tapas2tathnt§ x polgári eszközökígénybevétele irányá-
ban. l988-9o között átlagosan 10-15 mFt értékű volt a polgári sáéra részariinya,
c§apateszközzel 15-16 millió szállító km+ teljesítettíink, l992-ben viszont mint-
egy60mFtapolgárisdérábanés8"5milliószíllítókmcsapateszközzelkerütmeg-
valósításra. Az elnúlt év elszámoló árát tekinwe (11 forinvárutonna kilométer
továbbiakban FT/átkm) az MH köátí sállítási szolgáItatása mintegy 448 mFt ér-
tékvolt.

A vízt száltíüísl á3ezrt azMH békeellátási rendszerében jelenlegnen, va8y
csak eseti jetleggel (egr-egy íiza.sátlítmány) vesz részt, mivel csapatairik diszloká-
ciója, kereskedelmí partnereink elhelyezkedése nen teszi lehetővé jelenleg a vízi
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szíltítís előnye kihasználásít. Összevetve a köáti ágazat ( 1 l Füátkm) a vasúti ága-
zat (9 Füítkm) költségével, vízi uton 6 FVátkm a szállítísi költsége.

A légt szátlíttls honvédségi eszközzel a csapatkiképzési rendszerben biztosi
tott üzemóía felhasználás keretében tervszerűen folyik Apolgári legiszállítás a ka-
tonadiplomáciai ellátásra, illetve siirgős esetben megrendelt speciális eszköz,
anyagszállítísra keriil igénybevételre, éves átlagban 20-25 mFt költságráfordítás-
sal.

Valamennyi sállítási formát figyetembe véve az anyagi (ellátási) szállí-
tásoknálbekében -bírazarányokesetenkéntváltoznak-ítlagmanahaditecbnikai
ágazatok 55-65 %-os, a had áp á4antok 25-30 vo-x, egstéb ágaz_atok (elhelyezési,

kiképzési eszköa eü, ködekedés) 10-15 %-os aíányt képvi§elnek.

Köztekedési ttűszal<i felduainlut arífordítandó költ§égyetési keretek ter-
vezésén, elosztásán, polgári és katonai kivitelezés megszervezffin,a végrehajtás
f elügyeletén keresztiil vég ezzik.

Főbbfeladatok:

-valamennyiszíllításiágazatbozíartozóhadszintérelőkészítési-szakhatósá-
gi feladatok eü áág, ahonvédelmi követelmények kiatakítá§ában való résnétel.
Meg kell jegezni, hogy az orságos főhatóságokváltozísai, valamint a nagyberu-
házísok jelent<ís csökkenése miatt az elmúlt idő§zakban ez a feladatunk csak kor-
látozottan jelentkezetü

-orságosközlekedésihálózatkatonaiigénybevételeszabáiyozá,sa,túlsűyos,
túlméretezett eszközök közlekedtetése engedélyezése, költségei kiegyenlítése;

- kijelölt orságos- és helyőrségi lánctalpas úthálózat l<iképzésíbázisok, gya-

korlóterek katonai közlekedési feltételei megteremtése ós fenntarüása polgári ki-
vitelezésű megrendeléssel vagy a műszaki csapatok bvonásával;

- MH tulajdonú iparvágányok, rakodók kiépítése, üzemeltetése. fenntartása
szeív ezé§,, a,kapcsolodó költségf edezet ke zelél*a

- magasabb kószentéti helyzetbe helyezés és annak rendszabályai bevezetésé-
hez kapcsolódó közlekedési hálózat, kijelölt va§úti b€rakó állomások bekeidőszaki
előkésátésének f elügyeletei
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- a ködekedésí hálózat üzemeltetésére kijelölt köáti komendáns csapa,tok,
forgalomszabílyoó aleg@ek, technikai oltatmazísba résztvevő közuti, vasúti
atq@ekfelkészítése;

- az MIl szerveÍ, c$patai ellótása közlelrcdési hótózati és forgalmí adatokkal
a kialatított rendszerben

SzlllMnyWsélést a jetenlegi lehet@ek kö4onü tEgozatban a beszerzési
szíltítósokhoa vatamínt az ellító Lözpontok Lisz;nitá§nr,oz biztosítják A csapat
vételezkd*aközpontibeszítlításokésítcsoportmítísok a*s-vanámet,ki§é;é-
sétcsapterőkvfuzik

_ _ 
Aszolgólata,gazdűkodtlsi tevékenységaaszaktecbnikai&anyageüítá§,va-

lnmint a szolgáltetísok (§átlítís, közlekedési műszalí twékenység, t&nn*ai ti-
szolgálás, jaűtís stb.) tervezése, srprvezése, aköltsfofedezet (központi é§ csspat)
bíztosítása, a felhasznílás szabílyoása és etlenőrzése tefiiletén végzi.

Anyqel I títósi j og és lralitskihbe tartounk a w rcnut*] uúrés eszkijziík

- targoncák;

rakodogépek (raktári és terepjáró);

- szállítóeszközre szerelt daruk é§ hátsoemetőfalalq

- konténerrakodókésszóllítók(agk-vale8yütt);

- vasúti kocsik és vagonmozgatók (tartáIy, őrség) és hadinormís eszközök

rységrakom ányképző anyryós eszköa

- konténerek0,l-2Ot-ig;

kézi anyagmozgató és raküíri belsőtéri mozgató eszközök;

- kötöző_rögzítőanyagokéseszközök

Aszolgálat szervezi ésvégzi a hatóskörébe tartozóvalamennl gépkezelő ki-
képzá#l, vezetői-kezelői engedétyek kiad,ísát.

§zektcchnlkrlblztmíttls ,

ködekedési szaktechnikai eszközök tecbnikai biztosítása nnglífu fogtalj a
azEnJasmozgató-rakodogépelqkonténerrakodó-szállító-,közútíésvasúiihetyre
íllító eszkö_zök igénybevételének, a javítások és a vontatás m egszervezé*t, a javi é'

tís anyagellítísí szíikségle íének bi*o sítós ót.
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A közlekedési szaktechnikai eszközök igénybevételének megszervezése so-
rűn,Mborúsidöaal:,bankődekedésiszolgálatfőnökazanyagiéstechnikaibizto§í-
tás (javítások) anyagmozgatási szükséglete alapján a hadművelet egészéte.
hatírozzamegavírhatóíizemórafelhasmálístésasorstechnikaikiszolgáláshe-
lyétésidejét.

A javítísokat a csapatjavítóműhelye& az t.-2. Technikai Kiszolgólá§ GK)
szintjéig végzik A 3.4. TK é§ soros vizsgálat a hdt. javító z-akhoz beszáütott esz-
közökönaközpontitagirányított javítócsoportokhajtjákvegre.Az5.ó.TKésipa-
d javítísokat a tediletileg kijelölt polgíri javítóbázisok v%&

VontaüÉst, hátraszíltíÉ§t, javítísból a visszaszíllítí§t s hdt. j8vitő zÁxlÓnljig
a csapatszátlító eszközölftel történik Hdt. javító zíszlóaljaktól, hdt. §érüt techni-
kaigníjtőhelyekrö azeszközöket központiszíllítóesz.közökkel szíllítjukhátra a
kijelölt javítóbízisra és vissza.

Avasúti technikai eszközök, anyagok technikai biztosítás.ít ktilön szabályok
szerint a MÁV kijelölt szervei végzik központi szervezésset, de katonai feliiryelet-
tel.

A javítoanyag ellátási igény tervezését napi tervezésselvégezzíik,azellátás az
eg;rséges anyagelláüísi rendben kedil végrehajtásra.

A 3 .{. TK-t, az ipari javítást, a javítoanyag ellátást központilag az MH Kato-
nai Szíllítási Főigaagatóság tervezi, bíztosítja és vezeti.

Aszolgílat anyagi biztosításirendszerét az integrált anyagi-technikai bizto-
sítási rendszer alapján tervezzíik átalakítani. Ennek soún az elíbbl elvekre alr-
pozunk:

A közlekedés i őrgxzatanyagi biztosítása magóba fogtalja az MH valamennyí
anyagneméhez kapcsolódó anyagmozgató és egységrakom ányképző eszköz, kon-
téner, valamennyi szíllítÉsi ő4aathazelőírt riigátő és kötözőesz.köz, valamint a
közúti, vasúti csapatok szak- és helyreállító anyagai és eszközei biztosításít, a
szaktechnikai es*özök javítóanyag ellátását, a lerürült, felszabadult anyagok
összegriíjtését, hátre§zíllítá§ít és i§mételt felhasmálósra való igénybevételát.

Az egységrakományképző, csomagoló, kötöző, rögzítő eszközökkel, anyagok-
kal, minikonténerekkel történő ellátís a benníik tárolt anyagokkal eryütt közpon-
tíl€ kerü biztosításra, illeffe pótlásra.Afelszabadult,leürüt eszközök, anyagok
összegyűjtését hdt. szintenkell szervemi és biztosítani.Ahdt. raktárakleiirítését
központi erőkkel és eszközökkel tervezziík
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A köáti, vasúti helyreállító anyagí készletek nemzetgazda*ági tárolóMziso-
kon,raktárakbankertilnekbiztosításra.Vételezésiiketaközúti,vasúticsapatoksa-
ját eszközeikkel, illetve vasúti ésvíziszíllítő eszközökkel igénylés alapján ';

biaosítják

A közlekedési javítóanyag ellátás központi rakt-írMl, illetve kijelölt polgárí u
bázison telepítetttefiiletikonszigpációsraktirakbolközvetleniilabdt.raktárakba
történik.

A közlekedési anyagok, eszközök anyagkezetése a c§apat, hdt. raktárakve-
gyesanyag raktráraiban történik

A vezetésl struktúrr és rend a hadiátlományra történő feltöltés esetén kí-
alakult. Valamennyi szinten biztosítoti a közlekedó"i, - dd., 

"rységsrioten 
a szíllító

és diszpécser szolgálat, rendelkezésre áll a harlműveletí követehényeknek megfe-
lelő kapacitású közúti-, vasúti-, sállító-, ellátó- kiszolgáló-csapat, illetve alegység.

Békeíllom,ánytáblákban a fenti szervek (szolgálati személyek) csak a valósá-
gosellátást folytatószerveknél. esapatoknál keriiltekbiztosításra, ez többterüle- :

ten jelentős feszültségforrás.

A szervezési váttozások kapcsán a szolgálat vezetési, fetadatvégrehajt-ísi ;
rendjében jelentős változások következtek be. A szolgálat valamennyi szinten az
anyagi- technikai főnök (pk.h.) könetlen szervezetévévált, a bekövetkezettlét-
szám módosulások a fetada tok átrendezését igényelte.

A katonal sállftásl Fólgazgatóság feladat, jog és hatásköre kibtívült az
aldbbifeladuokknl:

- az MH KSZF-ség iráoyításával valamennyi HKSZ-"M" szállítrás ter,,,ezése-
szervezése, ellenőrzése;

- nemzetközi saíllítások terue zé,tr',-szr:mez€*r', irányítísa;

-valamennyihadszintérelőkészítési, közlekedésiműszakítevékenységterve-
z&,,szemezé;se, felügyelete és költségvetési kezeléx: 

.

, kiizlekedési szikhatósági eljárásokban az MH képviselete (balesetek, bejá-
rások, építés-kivitelezése, felszímolás, stb.); 

:
- jóváhagyott költségvetési előirányzatolkal való gazdálkodás, a szakági csa-

patköttségveté§ felhasmálásának ellenőrzése;
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- a szakmai kiképzés-fetkészítés ellenőrzése, segítése valamennyi szinten, a
tanintézetekben folyó képzés kivételével;

- a szakanyag ésszakanyagtechnikai e§zközellítís, gszd,ílkodrís (beszerzés,

kivonás, selejtítés, üzemeltetés, javítás) tervezése szervezése és ellenőrzése;

- MH szintű anyagmoz8etó és rakodógépke zelőiképzés tervezése és vegzése;

- azMIIKSZF-ség jog és hatóskörébe tartozóvalamennyi élellenőrés és té-
maviz,s8ílxlyégrghajtása, felsőszintű ellenőrzésekben aszolgólat képviselet, átfo-
gó szaketlenő rzéx tewezílx-szervezése és azokban történő résalétel;

- a szolgálatot érintő valamennyi információ s^íjtés€, elemzése, döntések
előkészítése, szánítógépes adattárak feltöltése, naprakésren tartá§a, a REIET-
ben és eryéb szabályoákban GIK§Z int*) előírt hetáridő§ és nem batáridős je-
lentéseliMl{ szintű iisszegezése, felterjesztése

E megnövekedett feladatokat a főigazgatóság tÖrzse és terÜeti szervei vegzik.
Szervezetébe 1993.március0l-tőlaszállításokésaköltsépetésikeretekhatékony
felhasználása, a polgári szolgáltat-ísok követelései felüvizsgálatáta ellenörzési
csaport keríiltszcrvezésre,Ellenőrzési jogvalamennyiközlekedésiköltségvetéssel
rendelkező csapatra, szeryezetre kiterjed.

Jelentősen növekedett a szárazföldi,légyédelmi csapatok és abudapest kato-
nai keriilet parancsnokság kizlekedési szolgdlata öruíllósóga. Aszolgálatfőnök-
ség a szakmai vezetési rendszerben a haderőnemi főnökségeket a szablályzatok,
szekutasítások előírásaival a tárryéwe a fő élkitűzések gazdálkodási keretek ki-
adásíval szabályazza.

A haderőnemi főnökségek szakmailag vezetík a katonai kerüetek (SZCSP) é§

a köryetlen csapatok közlekedési szolgálatait, a szakcsapatok beke és TVí" felkészÍ-
téét, kiképzését.

Összehangolják a közlekedési míliszaki építési-fenntartísi feladatokat a biz-
tosított keretek és az igényoe- vehétő, műszaki (katonai) erők és esz.közök között,
tervezí a végrehaj tást.

Az anyagi-technikai főnökkövetelményei atapjánvégzi a középszintű gazdál-
kodási feladatokat az eltítási, kiképzési szíllításokat, vezeti az alírendelt diszpé-
cserszolgálatokat,

Krtonll kerület és dendtlr szlnten a közuti komendáns csapatok rend-
szerbe állásával szélesedett aködekedési biztosíLísfeladatköre, aharckészíiltségi
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c§apatszállíüások béke-tervezésével, a végrehajtás feltételrendszer biztosítácával
növekedett a felelősségtik és feladatköríik

A feladatkörök szélésedése dandár színten is szorosabb és köryeüen eg]rütt-
müködést igényelnek a hadműveleti törzzsel, aKatonai §zíllítá§i Főigaagatós,ág
terüeti- és a helyhatóságok szakirányító szerveivel.

Megnövekedett a jelentősége a köáti komenrlíns csapatokkal, alerységek-
kel, az anyagtároló kirakó körletekkel (azok kírakó íllom,ásaíval) való eryüttmű-
ködésrevalófetkészíilésnek Továbbra isfonto§feladatmaradta dandár (egység)
szinten szervezetszerű és nem szervezetszerű forgalomszabályoá felkészítés-ki-
képzÉs

Trntntézetl képzás tcdlletén az Ur993. szímú honvédelmi miniszteri ren-
delet(MagyarKözlöny1993.év lszím)újra szlbÁlyouaazellátó,szítlítóképzést.
Ossáangban a tisztí, tiszthelyettesi képzés új, *orszerű alapokra való helyezésével
a szakmai képzís irányának technilcai alapú, parancsnoki képzésnek kell lennie,
egyidejűegafentirendeletmegsziintetteazátlalánoshadtáp(11601)alapképzést.

Az akadémiai szintű képzés keretében a szakígi törzstiszti képzés is beindult.

Az alap- és középfokú képzés új alapolaa hely ezé:xváltoztatás igényel a kö-
vetelményrendszerben és a képzós tartalrnában. Az ellátó-szállító alegység, egr-
ségnrancsnoki és szotgálatfőnöki (törzstiszt) beoszcások ellátásínál jelentősen
mepövekedett az any€i biztosítísi ismeretek elsajátításának sztikségessége, a
parancsnoki vezetői készségek kialakítása, a komplex alegységek (ellátó - kiszolgá-
lfi;fugnngszíllító,javító,műszaki,eü,feg;nrerzeti,raktárak,stb.)parancsnokimun-
kíja követelményeknek megfelelő végzése érdekében.

Az új rendszcrű képzés hatása hosszabb (3-5 év) trávon fog érvényesiilni ezért
tartjuk jelentősnek az SZCSP anyagi- technikai vezetése által az átmeneti helyzet
kezelésére szolgáló kezdeményezéseit és intézkedéseit. @yenek az anyagí-techni-
kai törzsekbevonása az ellátó alegységek, egységek felügyeletébe,aza|apvetőtÉ-
keellátási ágazatok megerősítése, békében élő csapatoknál megbízott kettős
beosztísú szállító, díszpécser szakíllomány létrehoása stb.).

Az új képzési rend alapján vegzett tiszti állománynak 1996-tól képesnek ketl
lenni-azMHmásfegrernemiésszolgálatíágakhozhasonloan (pld.feldefitő,hír-
adó főnök) - a közvetlen ellátó-szíllító csapatok, aleg;rségek vezet6:sére,akötelék-
ben (zísztóalj, osztály) lévő szakalegységek irányítására.
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Az M H KS?F -§g 1992-bn eI őklszűate és kiadta a v.ol gtllat nűHjtlés& biz-
t asű ó al apv a ő aúálgóka :

- l3ll993. se IíllKF intézledés a közutaL eryes köantatnak nem minősüő
földutakigénybwételérő,atúlsúlycéstűnéretesjírművekködekedés,éneksza-
bílyozísíról;

- la§gLsa MHATFCSF-i intéztedés azMH sz;ítütá§i twékenységének
szabályozísíról;

- 161 L992szintéz&edés a budapesti helyőrsfoi szíllítísok rendjének szabí-
tyozísíról;

- l7 l 1992. sz intézked& a,' Itannd{j wbds' megsztntetésc következtében
a katonai vasúti csapat- ós anyagszíüítás szabílyoásíról;

- új aisaécser szolgálat utasítís;

-a közlekedési szolgálat (egrséges) új hadinormája;

_28IL992.HTCSF int. Emelőgépek és eszköztik műszaki felíilvizsgálatára és
iizemeltetésére MH KStr in tézkedrétrli

- MH KSa intézkedése a gazdálkod,Ási tevékenység szabályozására.

A uol g ót at f ő cét kitíhése 1 9 3. &belt tan úfrr a i s a nltkiidőképes s ég me,s őné-
§e

Ennekérdekébenmódosítástrcrvezünkaszíllítísokszervezésébenésköltse8ke-
retgazd,álkod,ísban.Felmérjíikvalamennyi csapatnál az anyagmo,rytó ésrakodógép
helyzetet és megkezdjük az új szükségletnek megfelelő eszköz és
anyagátcsoprtcxít]á§díatFolytajukazújtitrJ§lrakod€épelgkötöáanpgokcsapat-
próbóját,szakutasítísainkaktualitás4nakszintentarüásáLAzújanyagi-tec,hni*aibiz-
tcítási szabályzattal tissalangtan eltjbbre kívánunk lépni a tikzsnunkaokm,ányok
egrségesítésében" kmszerűsíté§éb€n, a sz,árnítogQes adatszolgáltatás kiszáesítésé-
ben, a fudmánym kutatómunka eredmenyei grakutaü alkalmazísában
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