
A KÖZLEKEDÉSI SZOLCÁLAT §ZERBPÉNEK REND-
szERszEMLÉLprü vlzscÁr"c.re

Dobó Ferenc|

A katonai közlekedési szolgálat (a komplex tevékenytégét tekintve)
fonto§ §zerepet tölt be a hadsereg béke és háborús tevékenységében.
Munkáját a hadművelet (harc) és az anyagi- technikai biztosítás érdeké-
ben, annak megvalósítására, mintery azoknak alárendelve végzi. Ebből
kiindulva lehet vizsgálni a szolgálat helyét, szerepót, illetve hogy mik azok
az alapvető feladatok, amelyekből a közlekedési bizto§ítás e§ a szállítási
tevékenység összetevődik.

A közlekedési biztosítás fogalmának megfelelően a közlekedési
szolgálat rendeltetése a közlekedesibiztosítási feladatok tervezése, szer_
vezése, a közlekedési rendszer hadműveleti követelmények szerinti hon-
védelmi felkészítésének szakmai felüryelete, a katonai szállítások, közúti
mozgások szabályozása, a rakodógépesítés fejlesztésének és a közleke-
dési szakanyag gazdálkodás szervezése.

Meghatározó feladatnak a mindennemű szállítás (hadműveleti és
csapat, anyagi-technikai eszköók, személy kiürítési és egéb) lebonyo-
lítása é§ a csapatmozgások biztosítása tekinthető. Ehhezszükséges a köz-
lekedési hálózat előkészítése, üzemeltetése, technikai oltalmazása, to-
vábbá a szállítóeszközök előkészítése, szervezett működtetése.

Az előzőekből megítélésem szerint olyan következtetés vonható le,
hory alapvetőenhárom irányú tevékenység határozza meg a katonai köz-
lekedési szolgálat munkáját.

Ez pedig:

- a szállítások végrehajtása;

- a szállító eszközök megléte, felkészítése, alkalmaása;

l Dí. Dobó F€renc ny. atgzr€de§, a hadtudomány kaídidáirsa
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- a közlekedési utak (közlekedési hálózat) előkészítése,
üzemelteté§e, technikai oltalmazása.

Ezen feladatok a kózlekedési szolgálat szervezeti struktúrájától, an-

nak változásaitól, alárendeltségétól függetlenek, mindig jelentkeznek,

ha má§-más súllyal is. Jól bizonyítja ezt a szolgálat története,

A közlekedési biztosítás és szállítási tevékenpégeknél, a katonai

közlekedési és szállító szolgálat megítélésénél, .azok elemzésénél nem

lehet figyelmen kívül hag5mi az anyagi- technikai biztosításban, az anya_

gi-techiikai szolgálatoknál az elmúlt időben bekövetkezett változásokat,

Ísmeretes, hogl az anya§-technikai szolgólatok integrációja alapvetően

megvólnztaű a közÉkeaési szolgálat helyzetét. Az anyagi- technikaí biz-

toúást végző szolgálatoknál és a közlekedési és szállító szolgálatoknál
egyaránt Éeresik aiélszerű és optimális megoldást, y'pelembe 

.véve 
a lo,

gűztikai renduerbe vatő beépítést- A nézetek _abban 
a vonatkozásban,

irogy a közlekedési szolgálat, a közlekedési tevékenység nem integrálha-

tóőzelszolgá|atok egyikébe sem, alapvetően megegyeznek, A közleke-

dés a logiszikai rendierben önátló tevékenysé§ területet ké.pez és aköve-
tehén|ek is két üányból (hadmúveleti és anyagi-technikai) érkeznek
számára. A kérdés véglege s rcndezéséhez széle skörű rendszerszemlé leű
vixgálat szükséges. Ségítséget adha t ehhez a n7agati hadseregek logiszti,

kai rendszete.

A katonai közlekedési szolgálat működése, felkészítése és fejleszté-

se szorosan kapcsolódik a nemzet gazdasághelyzetéhez, a polgári közle-
kedés hosszú- és rövidtávú fejlesztési irányelveihez. Tevékenysége mind
békében, mind háborús időkben a nemzetgazdasággal való eryüttműkö-
désen alapul.

Tekíntettel arra, hory a Maryar Honvédség az ország védelme érde-

kében haditevékenységét a Maryar Köztársaság területén folytatja, így

feladatai ellátásához szülrségszerűen azt a közlekedési rendszert (illetve
részeit) veszi igénybe, amely az adott területen van és béke időszakban
alapveiően a tikoisag, a nemzetgazdaság igényeinek kielégítésére szol-

Eá]..

Mindebből következik - és ez nem új - hogy a haditevékenységek
közlekedési biztosításában fontos feladatai vannak a nemzeti eróforrá-
soknak.
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A katonai közlekedési és szállító szolgálat tevékenysége csak a kor.
szerú követelményeknek megfelelő, jól szervezett es hatékonlan műkö-
dő közlekedési rendszer megléte esetén lehet eiedményes. Ez mintl a
nemz|tga,rlasági, mind a katonai igények kielégítéséhez szűkséges. ,4
közlekzdési rendszer fogalma és mnek me§elelően a taialmci a követke-
zőkben kdyonalazható.

A közlekedési rendszert a vasútak. a közutak, a vízi utak, a légi köz_
lekedési és a csővezetékes hálózat pályái, azok taláIkozá§i pontjainál ki_
alaKtott állandó, vagy ideiglenes jellegű csomópontök, a közlekedési
ágazatok technikai berendezései, átrakó_ és ideiglenes.átrakó helyek
egységes komplexuma és a különböó szállítási ágazatOk szállító eszközéi
alkotják. A közlekedési rendszerbe tartoónak kell tekinteni a közleke-
dési hálózat fejlesztésére es üzemeltetésére, műszaki biztosítására á
helyreállítására, valamint a szállító eszközök üzemeltetésére és komplex
módon történő alkalmazására létrehozott szervezeteket eróikkel és esz-
közeikkel, továbbá a különböző közlekedési vezetószerveket (polgári és
katonai) és hírközlést.

A meghatározásból, de elsődlegesen a közlekedési rendszer rendel-
tetéséből es feladatából egyértelműen adódik, hogl minden közlekedési
ágazat tésze a rcndszetnek, azonb an az egle s dgazatok katona i j elentős ége
nem eg,enértékú.

. Ery_ esetleges háborúban a közlekedési rendszerben alapvető ága-
zatként kettő jóhet elsődlegesen s zámításba, ri vasútiés a köziti közleke-
dá.r. Mellettük kisegítő ágazatkéúrlryelernbe vehető a vízi- éi a légi knz-
lekedés, valaminta csővezetékes szállítás, aqelyeknek a lehetóségei ftigg_
vényében megfeleló szerepet kell biztosítani.

Az előzőekben vázoltak elfogadásával és azóka is támaszkodva a
szolgálat munkájánál a ,biztonságpolitikai koncepció és a Honvédelmi
Alapelvekkel összhangban abból kelt kiindulni, hogy mind békében,
mind harctevékenység esetén az MH az ország területén tevékenykedik,
itlewe vívja meg a harcot. A szolgilatnak ene a helyzetre, tefuit'a honi
teri)Jeten végzendő közlekdési biztosítási és szóIlítási tevékenységre klt M-
sztilnle, paua! adódik, hogy teljes mértékben lehetséges es szükéges a
polgári közlekedésre tá,maszkodás. A szervezetek kiálakításánát eZt fi-
gyelembe véve, olyan szervezeteket kzt! létrehozni, ami az autonóm tevé-
kenys églez íe|tétlenül szükséges.
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A védelmi harctevékenpég, a nagpontosságú fe5rverek alkalmazá-
sa, a csapatok na§Éökú manóvereztetésének szükségessége megköveteli
a szolgáiat részére a pontos információkat, a ryors intézkedéseke| a köz-
lekedési h'onvédségi szervezetek mobilitá§át, megfeleló teljesítóképe§sé-
gét és a közlekedés minden ágaaata íe|haszílálásának lehetóségét a csa-

patok és anyagi eszközök rendeltetési helyre időben történő eljuttatásá-

ía.

Agondolatkörtki kell egészíteni azzal, horya tudomány fejlődésével
párhuzamosan ríjra lcell gondolni az elméleti alapot és tételeka, teljes mér-

iékben teret adva a logisztil<ai vemlélet éruényesftésének

A katonai közlekedési szolgálat helyét, szerepét es munkáját tóbb
jelentós és minden esetben érvényesűlő alap és sarokpont határozza
meg. Ezek eglrészt a honvédségben a hadmüveleti bbto§tásból, másrészt

az Ínyagi:teőhnikli bbto§tásból ad&lnalc De a h'onvédségi alapokon kí-
vül a katonai közlekedáre meghatározó szereppel bír a nemzetgazdasóg
köztekedése, a kijzlekedési rendszer.Ezek köátt kell a katonai közlekedés
helyet és szerepét megtalálni, hory optimális feltételek alakuljanak ki
munkájának végzéséhez. De ellentétes irányban is élszerú üxgálni a

kérdést. Jól működő közlekedés és szállítás nélkül nincs zökkenőmentes
hadmúveleti-, vaIamint anyagi: technikai biztosítás. u§/anez mondható
el a logisáikáról i s. Megbízható kizlekedési háttér és jól mtlköclő száIlftás

nélküI nincs logisztikl.

A kérdés most az, hory a katonai közlekedési szolgálat jelenlegi he-
lye és szerepe a legcélszerűbb es kielégítő helyzetet teremti-e, va5t el-
méletileg,megalapozottabb és él§zerűbb megoldást kell keresni.

A szolgálat helyének, szerepének, feladatainak a üxgálatánál elke-
rülhetetlpnül szükséges áttekinteni a logisztika és a közlekedési tevé-
kenység kérdéseit, összefüggéseit, kapcsolatukat a következő időszak-
ban, elsódlegesen a közlekedés és sállítás vonatkozásában. Nem csak
azért szükégei ez; fieíí ma ez dillato§ téma, hanem a fejlódés reális le-
hetóségéinek felmérése érdekében is.

Célszerú a vizsgólódá§t a logl§ztikr íogotmíval kezdenl. A honvé-
delmi szakkifejezések tervezete szeínt a logisztika: a haderö bélefenn-
tattá sához és hóbonls működéséhez nékiilözhetetle n szülaégletek kielégí-
té§ére Eolgúló szeryezett tevélenység a hadaldomány egik alahlló dldo,
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m.áyterüPa_aaely a haderő uül<ségkteinelg kielégítésével klpcsolatos
elü és gakorlati Mrdéseket és kielégítést szolgáló szailezetek opti^dtt, 1"t-
enle sjt .f m,tilctlaset vbsgálja2.MÁ forrásot szerint a logisztika régi icir-
téneImi h.adtudományi kategória. Iényegét tekinwe a lógisztika póntos
matematikai számításokon alapuló biztosítási rendszere[et. valamint a
bennü} és köaittük lezajló anlagi, tecbnikai, információs, izolgáltatási
stb. folyamatokat és tevékenpégeket jelenti, amelyet azzal a éllal szer-
veznek, hogy a fegyveres kűzdelem (hadmúvelét, harc) összefüggő
komplex_ellátrási problémáit gyonan és optimáüsan meg tudlák oldani. A
megfogalmaaásbót kitűnik, ho§/ a katonai logisztika lényegeben makro-
rendszer_'

. . . |1tvtH_-lan 1tatonai logisztika rendeltetése, feladatköre még nem
kialakított. Vizsgálódások, elemzések folynak és különbözó nézetekkel
lehet taláIkozni. Alapvetően az anyagi- technikai biztosítást fogia át, gya-
korlatilag alkalmi megítélés és ehhez készített elmélet(-ek) sárini.'Ér-
vényes ez a közlekedé§ é§ §zállítá§ területére i§.

É,rdemes röviden betekinteni a nyugati hadseregek logiszrtkai rend-
uerébe.

Ezen hadseregek anyagi_technikai biztosításának vezetése funkcio-
nális alapon (anyagi ellátás, szállítás, technikai biztosítás, egészségügyi
biztosítás) épül fel. A vezetőszervek összetétele, alárendelts{e, tagoá-
dása az 

_adott hadser,eg vezetési rendszerétóI, szervezeti teiépiteiCta1
na§i§ágától és haderónemi tagozódásától függ. Ehhez elkülönült kőzle-
kedési (vál|ítrási) vezetőszerwel rendelkeznéi. Iry a zIISA feglveres erők
(mindhárom_haderőnem) hadtáp anyagi ellátásáii minisziéfrum logisz-
tikai fónölsége, az összhaderónemi szá[í,tási feladatokat pedig a Sátlí-
1ásj 

Operatív Hivatal irányítja. A §zárazföldi haderőnemi anyali-techni-
kai- egeszségüryi bizto§ítást a VKF logisztikai helyettesénef a'lárendelt
anyagi-technikai parancsnolság, az egésxégtig! siolgálatfőnök által ve-

2 Aktuáli§ honvédelmi szskkifejezések éítellnezése. ÍIj Honvédségi sz ette 19922sz,

3 lh.szúcsL.:Akalonai lo8iszxika éírelínezéseésfeladatai.Hadtudomány l993.1sz,.



zetett egeszségü§/i parancsnokág és a VKF első helyettes közvetlen irá-
nyítása alatt működó katonai szállítási parancsnolságvezeti.

A hadműveleti logisztikai vezetésh ez az USA szárazföldi csoporto-
sítások hadszintéren való logisztikai tervezésével, szervezésével és irá-
nf tásával foglalk ozÁ v ezető szenek tartoznalc a száí azföldi csapatok had-

szintéri ellátóparancsnoksága, a közlekedési- szállítrási parancsnolság, az

egészségügyi parancsnokság és az anyagi- technikai bizto§ító központ.

Hasonló tagozati, illewe haderónemi elküIönült§ég található a Bun-
deswehr logisztikai vezetési rendszerében is.'

Az Eryesült Álamok szárazföldi csapatainak FM 100-5 jelzésú Had-
műveleti iiabályzatában rögzítettek szerint a lcrgisztika más-más értel-
mezés és tartalmat kap a hadászat, a hadműveleti művészet és a harcászat
szintjén. Eszerint a barcászati szint anyagorieot ált. |tt az ellátás rend-
szerébe rnindazon dolgok tartoznak, amelyeket a csapatok harci, harc_

biztosító és kiszolgáló alakulatai foglasztanak az ütközetre való felké-
szülés, illetve az ütközet során. A hadműveleti szint a logisztika szélesebb

értelmezése szerint tevékenykedik, ami olyan elemeket is magában fog-
lal, mint a hadműveleti színterek közötti elosztási íend§zer, a hadtápbá-
zisok kialakítása és az ország rendelkezésére álló katonaállomány és fel-
szerelés felhasználása, Hadászati szinten nézve a logisztika magában fog-
lalja az él6erónek és anyagi alapjának kialakítását, azok kijuttatását a

hadmúveletek szinterére. Ennél a szintnél a logisztika a jövóbe tekint,
hogr kifejleszthesse a háború folyatásához bárhol szükséges feltétel-
rendszert )

Meg kell jegrezni, hog a nyugati hadseregekben a logisztikai rend_

szerek az alapkérdésekben való közelítés mellett sajátosan alakultak és

működnek Egértelmú séma az MH részére nem knpható és nem vehetó
át-

5A

Dí. sz€nes zj Lo8i§aitoi íendsz€rek a nyu88ti had§€í€ekbon Új Holtvédsé8,i szeííde
t991.1llz

éíteknezé§o az ame.t:kai had§eré8ben. Hadtudomány l 993.1 3z.
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.Ezek után célszerű üzsgálat aIá venni néhány tényezót, kérdést és
azol(at elemezni a MH vonatkozásában.,

. Szervezetileg a közlekedesi szolgálat az anyagí-technikai szolgálat-
ho_z,tartozik. Ez az anya§+echnikai ibtosítás figaimábóI és feladaíaiból
adódóan elfugadhatónak is tekintheró. IrgaIábbis a lehetségls megoldá-
s3k eryikének. Amint már az előzőekberiis említésre kertiit, a szolgálat
feladatai csak részben adódnak az anyagltechnikai szotgatatiOt. Ueigtra-
tározók a hadműveleti tevékenységgel á biztosítással Osizefüggő ieláda-
tok, mint pl: a közlekedési háIózat filkészítése, iizemeltetése, o Lörúti *--
gó,sok szervezése és bbtosftósa; a hadműveleti szállítások tűezése, szerye-
z^é: 

::8rehajt,ás,ának,irányítósa, 
- csak a k§ontosabbakat említve. Még

egy,lenyeges dologra kell itt utalni. Az előzóekben is már említés történi
aról, hogy a katonai közlekedés a feladatát nem csak satát erőivel és

r^:T:::ir.:l 
.]di: meg. Jelentősszerepe van ebben a neirzetgazdaság

kozlekedesi rend§zerénekés a polgári közlekedési vállalatoknak A nem]
zetgazdasággal való kapcsolattartás és a követelmények meghatározása
az anyagi-. technikai szolgála t felada t körét meghaladó, .O^Za""i.Ái
kan szntü Jog- és hatáskör. A szolgálat ezen terúleten is a hadműveleti
vonalhoz kötődik, mivel a követelúén}eket az szabja a részére.

, , *."l.:19o'takból olyan következtetést lehet levonni, hogy a köz-
tekedési uolgálat íeuékenysége túl mutat. az anya§- technikai bbtosítási
renlsz.?re! és annak |eladatkörén. Hangsúlyozni kell, hog1, az anyagi-
technikai biztosítási rendszerbe történő-egyértetmű iiíeszőéről van ittsÁ és,ne.m a szolgálat szervezeti elhelyezkiéséről. Bár végső soron a szer-
vezeti elhelyezkedésnek a biztosítási rendszerek és felad'atok megvalósí-
tása érdekében kell a legcéIszerúbbnek lennie.

A logisznka oldaláról vbsgálva a közlekcdési tevékenyságeí uryanq§ak
nem lehet egyértelmű választ adni. A logisztikában a kózlJkeoes néIkti-
lözhetetlen és meghatározó, denem a teljles rendszerr el.,E iititta, - aronbekl b e!:ődkgesen az. anya§-technikli - |aUilrn ,eszi a-iigiutikánalr,
htsz enelkül nem értelmezheíő annak működése. A közlekidés egyéb
szakterüIetei - elsősorban a llátózati, annak biztosítása és mritOatetese -
nem tekinthetők a logisztika részének. Odasorolásuk csak önkényesen

:"j:""l_h:lileJ:"res egységmegőrzése érdekében. Elü alapokán nyugvó
egyseg azonban nem a|akítható ki, mivel a közlekedéj önáIló iuáo_
mányterület és a törvényszerű§égeket nem lehet és nem is céiszerű tar-
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tósan firyelmen kívúl haglmi. Az utóbbi idóben számtalan példa mutatta
azt és jó néhány félresikerült szervezeti forma nehezítette a munkát.

Jogos ezekután a Hrdés, hoglan rözíthető a kilzlekedési szolgálat helye

és szerepe a honvédség múkódési és ehhez kapcsolóclóan a szervezeti rend-
jében.

1./ A közlekdési biztosítás szerepet játszik a mindenoldalú biztosí-
tás ósszes területén, íry a hadmúveleti biztosítá§ban, valamint az anyagi-

technikai biztosításban. Feladatai ebből adódóan sotíétűek és az MH
tevékenységének úgyszólván minden területére kiterjednek. Ebből a

sajátos hel[zetből adódóan a szolgálat részére a követelmények két fő
irányból - a vezétkar (hadmúveleti törn) és az anyagi- technikai szol-
gálat - érkeznek.

2,/ A szolgálat sajátos helrzetéből adódik, hogy feladatait nem saját

erőkkel és eszközökkel oldja meg, kevés kivételtól eltérően. A kis számú
szakcsapatok pellett a nemzrtgaÁasági közlekedési rendszer es a pol_

gári körlekedési szervek, valamint az egléb katonai szervezetek képezik
a közlekedési biztosítási és szállítási feladatokat. Ehhez nagyon szoros

kapcsolat és együttműködés kell a polgári közlekedéssel a hadműveleti
vezetés követelményei alapján.

3.1 Az előzőekből következik, hogy a közlekedési szolgálat elsődle-
gesen tervezó, sz ervező, szabályozó éiirányító szerepkört iölt be. Érvé-
nyes ez a közlekedési hálózatra vonatkozó feladatoknál, de ú5sólván
teljes mértékben a szállításoknál is.

Az említett §ajátosságok meghatároák a szolgálat helyzetének a
megítélésénél. Rendeltetését és feladatkörét illetően kevéssé sorolható
az anyagi és technikai biztosítást vé gző szewezetel<kel azonos megítélés
alá. Az anyagi és technikai biztosít ást végző szertezetek a tervezés mel-
lett beszerzik, tárolják és a meghatározott helyen a felhasználónak biz-
tosítják az anyagokat és technikai eszközöket, illewe végzik az üzemel-
tetést és a helyreállítást. A közlekedési szolgálat ezzel szemben tewezi,
szewezi, szabályozza és irányítja a közlekedési biztosítási feladatokat.
Ezek nem elhanyagolható tényezők. A feladatok ilyen eltéfő jellegét és

ezek hatásait semmilyen integrációs tevékenységnél nem lehet fis/elmen
kívül hagmi.
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Áz eddigiekben megfogalmazoft gondolatok figekmbe vételével a kl-
tonai lózlekedési szolgúIat követelményi szlntű éízót*enőmentes műkö-
dése érdekében néhány kérdést célszetzl vbsgóIni és me§eleló elemzés után
azokban döntést hozni.

.1./ Eryértelművé tenni a katonai közlekedési szolgáIat helyét, sze-
repét a MH rendszerén és sze*ezeti struktúráján beltil. Vixgáini kap_
csolatát, feladat megosztiását a polgári közlekedési szervekkel,

. ^ 

Elméletileg megalapozottan kimunkálni es rögzíteni, hogy a szolgá-
lat feladatköre a közlekedési biztosítás és a szállítáíok t"*""éi", .r.*"-
zése, a vegrehajtás irányítrása. Elsődlegesen vezérkari szintű feladatokat
kell ellátnia, amely nem integr álódhat az anyagi-technikai biztosításhoz.
Ezhatározza meg a logisztikai rendszerbe való szerepét is.

2,1 cÉkzerűkialakítani a feladatoknak és a működési rendnek meg-
feleló korszerű szervezeti formát, amety a nemzetgazdaság tehetőségei-
vel és_ a polgári közlekedési szervekkel szoros eg5rittműko-désUen atkal-
mas és képes békében és egl esetleges háborÚLan a rendeltetésének
megfelelni.

3./ Fő célnak kell tekinteni a ter.,szerúség, a hatékonyság és a
gazdaságosság fokozását. Ennek eryik fontc§ teiülete a ózállíiásirend-
szer átfogó üzsgálata, konzerűsítése és lehetőség szerint minden szállí-
tásnál - tötténjék az bármilyen eszközzel - a pénzgazdálkodás megva-
|ósítása.

4./ korszerű számítástechnikai és informácíós rendszer kialaktása
a szolgálatnál, amely lehetővé teszi az állandó helyzeti§meretet, a §Iors
hatékony és szakzerű intézkedést a gazdaságosság szernelótt tartásával.

_.E 
né_hány gondolat csupán segíteni akarja megtalálni és kialakítani

a célszerű és esetleg a legjobb mególdást a szoigálatÁelyzetére, múködési
rendjéte,. Ezzel is hozzálellet játulni, hogr a Jzolgálai a feladitkörének
megfeleló módon és hatékonysággal tudjón műkcidni a honvédség érde-
kében-
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