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A nemzetgazdaság kűtönbiizó ellátó, biztosító, termeló, felhaszná-
tó, stb. szervezetei tevékenységében, rendelteté§§zerű feladataikellátá-
sában meghatározó szereppel bír a közlekedési fe|tételek megléte, a
sátlííási feladatok vegrehajtásának megbízhaüósága.

Ahadseregben azanyagi-technikai (logisztikai) biztosítás keretében
a köztekedési szolgálat hivatott arra, hogy az életképesség megórzése, a
sikeres alkalmazás érdekében a közlekedési és szállítási feltételeket
szakmai szervezeteivel, szakállományával kialakítsa, fenntarsa. Íry véle-
ményem szerint a komplex közlekedési - szállítási szaktevékenység átté-
tel nélkül erősíti vary ryengíti, adott esetben meg is kérdójeleáeti a kü-
lönkizó szervezetek, ezeken keresztül akár a hadsereg egésze anyagi-
technikai (logisztikai) biztosítását (a továbbiakban ATB., illetve LB) füg-
getlenúl attól, hogy minósített vary nem minősített időszakban valósul
azmeg.

Tapa§ztalataim alapján úry gondolom, hory ez a komplex szaktevé
kenység az elmúlt években csorbáí szenvedett annak ellenére, hogy a
közlekedési szolgálat funkcionális feladatait eredményesen teljesítette,
illewe erófeszítések, feszültségek mellett teljesíti napjainkban is.

Ez az eredményesség azonban csak ahhoz elegendó, csak annyit je-
lent, hory a negatív tendenciák hatása lassúbb, a színvonal csökkenése
fokozatos é§ nem drasztikus a szolgálat egeszet tekintve.

Ezért fontosnak tartom s komplexitás mielóbbi helyreáltíiÉsá! a
szakmai múködés nehézségeit kiváltó okok megszúnteté§e, javítá§t éló
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kezdeményezések, intézkedések illetve szervezeti változások útján, me-
lyekről a következőkben részletesebben szólok.

A szolgálat szakmai műkii,dését negatívan befolyásoló fő okok né-
zeíem szerint a következőlc

- A végrehaj tó szinteken a szállító szakállomány leszervezése, illetve
tiszthelyettessé való átminősítése;

- A végrehajtó alegységek csökkentése;

- A szolgálat eryes ágazatai (víá,|ég, stb.), valamint az anyaggazdálko-
dás és ellátás működtetésére békeben csak felsszinten vaíl rend§zere§ítve
szalcíllomány;

' - A szakállomány (ti., tts., sor) alacsony szakkiképzési, összeková-
csoltsági és jártassági szintje;

- A tervszerűség háttérbe szorulása, a pillanatnl és alkalmi megol-
dások felerősödése az ellátási-gazdálkodási tevékenységben;

- A közép és felső szintű vezetó szervek személyi állománya erejének
felaprózódása a napi és folyó ügyekben;

- A vezetési szintek és az ATB rendje érintetlenül h agyása, de az azt
megvalósító szakcsapatok létszámának csökkenése vary teljes megszűn-
tetése.

Amennfben e tényezóket alapul véve tovább gondolkodunk akkor
felmerűl a kérdés,Ilogy milyen a k)zlekedési bizto§tós helyzete napjaink,
ban, s mit tehet a közlekdési szakállomány a szolgilat, a szalrrna érdeké-
ben? A kérdések megválaszolása során mindenképpen figyelembe kell
venni a hadsereg átalakítási folyamatát, célját, s abban az anyagi-techni-
kai (logisztikai) szolgálat jelenidejű és távlati helyet, szerepét a minden-
kori működőképesség érdekében. A hadsereg szervezeti átalakítása je-
lenlegi szakaszában az ATB rendszere a korábbi stabil (központ, hadse-
reg, hadtest, hadosztály, stb.) tagozatokhoz képest változott, illetve fo-
lyamatosan változik úgy, ahory azt a szeívezeíi keretek és a biztosítási
feladatok optimalizálása megköveteli. Ezzel összefüggésben változott és
fog változni a közlekedési biztosítás is.
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Ígyjelenleg a közlekedési szolgálat béke és háborús biztositási fel-
adatai gtakorlatilag központi és hadosztály (csapaí) tagozatúvá - két
lépcsőssé - vá|tak azzal, hogl a hadtest szintű szakc§apaíok megszün-
tetésre kerüIte\ az eddigiektől eltéű új logisztikai szerv€zet€k jöttek
létr€.

Ez az új helyzet megköveteli a szakállománytól, hogy a biztosítási
feladatok tervezése, szervezése és végrehajtása területén másként gon-
dolkozzon, követelményeit módosítsa vezetési szintenként, annak meg-

felelóen, ahogy a végrehajtók igénye azt kívánja, valamint a célszerűség
és a rugalmas vezetői felelósségvállalás lehetővé teszi,

Ennek megfelelően az anyflgi-technikai szolgálatok (a továbbiak-
ban: ATSZ) vezetőivet egteztet€tten a közl€kedési szaMllomány r6szé,
ró| a belső, javitást célző kezdernényezések - vóleményem szerint irá-
nyu|janalc

a.) A közlekedési (szállító) szolgálat főnökök jog- és hatáskórének
pontosítására, rzeIy elsősorban foglalja magába:

- a log.e.(dd.), z., szd.pk-okrészére a feladatszabást és elszámoltatást,

- az utánpótló (szállító) és közúti kommendáns egységek, alerységek
szakmai célú kirendeláének, igénybevételének szabályzását, módjait,

- a közlekedési biztosítás j árulékos (rakodás szervezés, rögzítő anyag

bizto§ítás, közlekedés-műszaki tevékenpégek, 5nkorlatok közlekedési
biztosítása, stb.) feladatai szervezését, végrehajtását, stb.

b.) A szakegységek és alegységek alkalmazása érdekében végzendő
vezetői feladatok újbóli meghatározására a log,e.-ek (dd.-ok), z.-ak, szd.-

ok szervezeti egységét szem előtt tartva, de az operatiütást biztosítva,
azokon a he\eken ahol béke időszakban is megvannak a közlekedési
csapatok Ez a megi,jító tevékenység elsősorban éintse a következőket:

- a készenlét fokozásával kapcsolatos teendők tervezése, szervezése,
végrehajtása rendjét, módját,

- a technikai eszközök meglétét, mindenkori hadrafoghatóságát biz-
tosító követelményeket, színvonal megtartási |ehetőségeket,

97



- állománykategóriánként a béke és háborű szakkiképzések leveze-
táének módját" elérendó éljait, értékelési kóvetelményeit,

- a béke ellátás és fenntartiás érdekében végzendó tevékenpégek
tervezése, szsweúse rendjét, követelményeit, valamint a megvalósítá-
suk érdekében a feladatszabás és a folyamato§ irányítás módjait, tartal-
mát,

- a közlekedéshez, a száttítá§hoz kapcsolódó eryéb feladatok (gép-

bérlet, lánctalpasút fenntaítá§, rögzítőanyagvásárlás, gakorlatok kózle-
kedési biztoaítása tervezésg stb.) megvalósításának kóvetelményeit,

- az eryüttmúködés szerveáséhez, fenntartá§ához §zükéges köte-
lezettségeket, módszereket,

- a szolgálatot érintő információk gnijtésének, feldolgozásának, to-

vábbí,tásának teendóit,

- az ellenőrzési tevékenység rend§zerét, megvalósítási követelmé-
nyeit, a §zerzett tapasztalatok közreadiásának, ha§znosítiá§ának módsze-

rét.

c.) Az új togisztikai egségek és aleg5négek t<irzsei közlekedési biz-
tosítrást érintó kötetmeinelg feladatainak kimunkálására, valamint e szak-

csapatok alapvetó alkalmazási módjai és követelményei meghatározásá-

n. Ez uervezetenként tartaltfuzza:

- a parancsnokok (vezetők) személyes, illewe az adott beosztáshoz
kapc.solható kötelezettségeit, feladatait,

- a törzsek (paranc§nokágok), részlegek munkavégzésenek rendjét,
feladatait a köztekedési biztoaítás tervezeseben, a tervokmányok kidol_
goásában, a feladatokvégrehajtókhozvaló lejuttatásában, a végrehajtás
vezetésében,

- azokat a kótelezettségeket - beo§ztáshoz kötve - melyek teljesítése
elengedhetetlen a szakíllomány felkészítésében, egrmás helyettesítésé-
ben,
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- azokat az okmányokat, melyeket a kaPott feladatnak megfelel6en

- állandóan vagy esetenként - ki kell dolgozni,

- az ellenrózési, információgyijtési és továbbítá§i követelményeket,
teendóket.

A kötelmek és feladatok kimunkálásánál firyelembe kell venni, hogy
a szakcsapatokat alkalmazhatjuk állandóanvary ideiglenesen megosztot-
tan, lépcsóa,e, valamint §zervezet§z€rú kötelékeiben, esetl€ több nemzet
érdekében vagy más nemzet alárendeltségében.

Fügetlenü! attó| hogl megosztjuk-e vag sem a közlel<edéi bizto§tást
végzó szenaeteket gondolni kll arra, hog legen:

- folyamatos parancsnoki és szakmai vezetés,

- az előre tervezett és a nem várt helyzetekre eg1arent éwényes,
eryértelmű feladatszabás,

- célirányos felkészítés a beosztásból, illetve eg5rmás helyettesítésé-
ból eredő feladatok ellátására,

- tartalék képezve, felkészífue tervezett és adott esetbeni alkalma-

- megbízható, minden igényt kielégító mindenoldalú biztosítás.

d.) A fegyrlernemek, más fegyveres és polgári §zervek köátti e§/ütt-
működés formáina\ területeinek, feladatainak kiegészítésére, pontosí-
tására, figyelembe veve a NATO-hoz való közeledés szakmai specifiku-
mait is.

Az eryüttmúködé§ fejle§zté§ét, fenntartását béke és minósített idó-
szaki bontásban célszerű biztosítani, személyes kapcsolattartás (kapcso-
latteremtés), illewe hivataü adat§Zolgá.ltatás formájában. Terjedjen ki min-
den olyan terüetre melyen elkülöníthető, önálló tevekeír}rég (köaíti moz-
gás, különböző ágazati szállítás, takodás, stb.) valósul, illetve valósulhat
meg szervezetten.

za§ra,

99



Az eg5rüttműködái feladatokat a törvényi előíriásoka támaszkodva,
a különbözó szintü beosztásokhoz kötódő jog- és hatáskörökkel össz-
hangban úry szükéges meghatározni (kidolgozni), hory a körülmények-
tól függetlenül folyamato§an segít§ék a szakfeladatok megvalósítását.

Az együttműködés alacsony színvonala vagy hiánya a más-más szer-
vezetek érdekeit kifejező különböó irányű és idejú mozgások ütköze-
séhez vezethet, továbbá a különbözó szervek és a közlekedési szolgálat
kózös tevékenységében feszültséget idézhet elő. E negatívumok rontják
a közlekedési biztosítás színvonalást, végső soron pedig csökkentik az
ATB hatékonyságát.

e.)A háborús kiképzés és felkészítés általánosan alkalmazhatő mód-
szerinek, alapkövetelményeinek me ghatár ozásár a.

Ennek érdekében a törvérryi szabályozások firyelembevetebel, ezen
a ktiLlönleges elbírálást, több esetbe n elsőbbséget igénylő területen íeltétle-
nül uül<séges:

- pontosítani, illetve az igényeknek megfelelóen katonai szerveze-
tenként átdolgozni, bővíteni a nflvántartásokat a tartalékosok kikép-
zettségéről, behívásuk gyakoriságáról,

- a tartalékosok kiképzési célú behívását differenciáltan, a beosztá-
suk és a kiképzés módszere szerinti bontásban (továbbképzÁ, átképzas,
központi tanfolyam) ütemezni,

- tervezni a fontosabb beosztású (TÖr', rÖr. lI, naaműveleti tisztek,
szd.pk-k, stb.) tisztek é§ tiszthelyettesek pótlását a tartalékos parancsno-
ki képzésben részesültek közül,

- kialakítani vary átdolgozni aznkat a mintaokmányokat, melyek az
"M" szervezetek megalakulásához és műkódőképességük eléréséhez, a
meghatároá parancsnoki és szakmai munka megkezdéséhez szükége-
sek.

A tartalékosok felkészítésében általános módszer lehet a periódiku-
§an ismétlődó, de a funkcionális elkülönülést és egymásra épülé§t figye-
lembe vevő csoportos (2-5 napos) továbbképzés, valamint a teljes állo-
mányt érintó szakharcászati gyakorlat (10-15 napos) levezeté§e.
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Alapvető követelményként érvényesíteni kell, ho5l a tartalékos had-
köteles folyamatosan, beosztás szerinti differenciálsággal felkészített le-
gyen és korcsoporti szolgálati ideje alatt legalább három alkalommal ve-
gyen részt olyan gyakorlaton, ahol a beosztása ellátáshoz szükéges ve_
zetői, tervezőí, végrehaj tói készséget képes megszerezni.

Amennyiben a7ebett változásolc, pontosítások kesnek vag/ ehnarad-
nalq űg a szakállomány körében fokozódni fog a bizonytalanság érzése
és azameggőződés,hogy a"régi jobban működött", s íg az új vag részben
új módszerek keresése lelassul, időIegesen akár meg is állhat.

Ez pedig köveíkezményként a közlekedési biztosííís megvalósítá-
§ában a színvonal további csökkené§ét esetleg egl nehezen kezelhetó
folyamat kialakulását eredményezheti,

Ennek elkerülése - az ATB-t is károsan befolyásoló hatása miatt -
szakmai é§ általános anyagi-technikai érdek egyszerre.

Ezt szem előtt tartva - a szakállomány korlátozott létszámát figye-
lembe véve - a hadosztály és hadteÁt törzsg,akorlásokon már vbsgáIják

- az NTB tervezésében és megvalósításában a KSZF helyét, munka-
vegzése módjait és tartalmát,

- a végrehajtó alegységek irányában a szakmaivezetés megvalósulási
formáit, követelményeit,

- a közlekedési biztosítás meglévó okmányrendszere alkalmazható_
ságát, tartalmi megfelelőségét,

- a közlekedési szakcsapatok alkalmaaásának módjait az ATB meg-
valósítási folyamataira, valamint a kialakult helyzet követelményeire ala-
po^,a.

Ezen üzsgálatok nem öncélúak, motíváciojuk alapja az, hogy az eI-

látók és felhasznáIók közötti kapcsolatot a ldzlekedés teremú meg és tartja

fenn a HváW színvonalon a szülrséges üeig. Ha az ATB-t mint rendszert
üzsgáljuk, akkor úgr is fogalmazhatunk, hory e rend.szer folyamatait a
l<ozlekedési (szállítási) szalúevélcenység lapcsolja össze, teszi egtsége, min-
den körülmények l<izött múködni képes rendszerré.Igy talán nem túlá az
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a megállapítás, hory a közlekedési szolgálat megbízható twékenysége
nélkül nem lehet eredményes az ATB.

E|engedhetetlen tehát hogr a szolgálat - íüggetlenül a sz.akállo,

mányjelenlegi létsámátóI - a szervezeti korszerűsítésekvégrehajtósa-
kor, az e|látási folyámatokban betöttött szerepe szerint fontosnak le-

5ren megítélve.

Amennlben a közlekedái szakma, illetve szaktevékenlség - sze_

mélyi, szervezeti, tárgyi - fejlesztési feltételei nem lesznek összhangban
a véle szemben támasztott g5lakorlati követelményekkel, őgy a "hozzá

nem értés", a szakmai jártassági hiányok miatt a feladatok végrehajtása

pontatlanná és gyenge hatásfokúvá vátik, maga a köz|ekedési szolgálat

pedig az egész ÁTB korszerűsítésének kerékkötóje lehbt-

Úgy gondolom, hory egy ilyen állapot kialakulása megelőáető, sót

a már meglévő negatív tendenciák visszafordítása is lehetséges.

E gordolat megvalósításá! valamint a közlekedési §mIgálat hal,
nozódó nehézségeit könnyíteni, megbízható műkiidé§ét bizto§ítani le,
het, ha:

a.) Biztosítási (végrehajtási) szintenként az anyagi-technikai (|ogisz_

tikai) Ízolgálatok vezétői és a közlekedési szakállomány - a szakma sajá-

tos, meghátározó jellegét figyelembe véve - együtt határozzákmegaköz-
lekedésiel szembeni követelményeket, a gyakorlati feladatok végrehaj,
tási módszereit;

b.) A haderóátalakítás részeként a közlekedési szakállomány létszá-

ma - főként csapattagozatban - a feladatokkal arányosan növekszik;

c.) A különbözó vezetési (hadosztály, hadtest, központ) szinteken a

meglévó gépkocsiszállítási ág mellett, a szükségletek figyelembevételé-
vel á többi kozlekedési ág működési feltételei is megteremtésre kerülnek;

d,) A logisztikai ezredekre (vagy ery központi közlekedési ezredre)
támaszkodvá, szervezeti bővítés útján - a meglévő közlekedési csapatok
átcsoportosítását is számba véve - létrehoziásra kerül egy olyan bázis,

mely békében is képes a közlekedés biztosítási feladatait komplexen el-
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látni, valamint a háborús alkalmazás és a szakkiképzes "k"ísérleti műhelye-
kent" múködni;

e.) A közlekedési biztosítás megvalósításában résztvevő ye7rlő E7rr-
vek (hadosztály, hadtest, központ) kötelmei, feladatai és felelóssége a
folyamatokban betöltött való§ágos funkciók alapján újra szabályozásra
kerülnek.

MeggőzJdésem, hory e változások megfelelő alapot teremtenének
a közlekedési izolgálat szervezeti és funkcionális működésének j aűtásá-
hoz, a mindenkori kózlekedési - áttételesen az anyagi-technikai - biao-
sítás leIadatai elvárt szintű teljesítéséhez

Összessegében úry ítélem meg, hory a közlekedési s mlgálatazanya-
gi-technikai (logisztikai) biztosítás megbízható működésében nélkülöz-
hetet[en, ezert fejlesztése szükéges és lehetséges, akár rövid idő alatt is
az alaprendeltetésből eredő követelmények, biztosítá§i feladatok min-
denkori teljesítése érdekében.

Gondolataim kbzreadásával céIom volt egrészt, hog náirányítsam a

figeltnet a kózleküsi szolgálat helyzetére, másrészt, hogl gondoll<tldásra,
kezdcményezésré ösztönijzzem mindazokat, akilarck nem közijtnbiis az
anyagi-technikni - ezen belíi] a közlekeüsi - szolgúlat jelene és jövője.
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