
T E C H N K A B Z T O S 

A gazdaságos katonai szállítások néhány 
kérdése 

D o b ó F e r e ne alezredes 

T A S 

Az 1968. január 1-ével bevezetett új gazdasági mechanizmus foko
zott követelményeket támasztott az MN közlekedési és szállító szolgálata 
elé és egyben nagy hatást is gyakorol közvetlenül és közvetve is rá. 

A fokozott követelmény abban jelentkezik, hogy a szolgálat rendel
kezé.-;ére bocsátott anyagi és pénzeszközökkel való gazdálkodásnál azt 
tovább kell javítani és minden módon törekedni kell a gazdaságosság 
fokozására. E tevékenységet, törekvést nem lehet csupán a közlekedéS 
valamelyik ágazatára korlátozni, mivel a néphadsereg szállításainak gaz
daságosságát csakis a vasúti. közúti és vízi szállítások együttes vizsgálatá
val lehet felmérni. Kötelező ez a megállapítás· számunkra jelen körül
mények között is, amikor a katonai vasúti, közhasználatú közúti és vízi 
szállítások költ~égcinek te·cvezési, elszámolási rendszere - mivel ezek a 
költségek kifizetésre kerülnek a különböző szállító vállalatoknak - el
tér a csapatoknál. intézeteknél, szerveknél rendszeresített szállító gép
járművek tervezési, elsz:ámolási módjától. A szállító vállalatokkal végre
hajtásra kerülő szállítások költségkihatásai és a csapatok, intézetek, 
szervek gépjárművei szállítási költségkihatásai között reális összehasonlítási 
alappal jelenleg nem rendelkezünk. Mivel a csapatok, intézetek, szervek 
szállító gépjárművei által végrehajtott szállítások költségkihatásai pénz
ben nem jelentkeznek és nem kell ezeket sehol sem kifizetni, több helyen 
alapvető, helytelen szemléletből adódó problémákkal is lehet találkozni. 

Az új gazdasági mechanizmusban az MN közlekedési és szállító szol
gálatra jelentős hatást gyakorolnak a KPM irányítása alá tartozó külön
böző közlekedési vállalatok, mindenekelőtt elsősorban a MAV. E hatás 
azonban, mivel kölcsönös, hasonlóan jelentkezik ezeknek a vállalatoknak 
a munkájábnn. A katonai vasúti, közhasználatú közúti és vízi szállítások 
tervszerűségének, gazdaságosságának fokozása, a szállitási költségekkel 
való gazdálkodás javítása az általános követelményeken kívül különösen 
azért fontos, mert szoros kapcsolatban áll a népgazdasággaL Például a 
gazdaságtalan. indokolatlan vasűti szállításokra lefoglalt vasűti kocsik 
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elsődleges népgazdasági szállításokat hátráltathatnak. Ezért szükséges e 
kérdés állandó napirenden tartása és vizsgálata. 

:!V!indezeken túlmenően a gazdaságirányítási rendszer kritikai elem
zése, és rúformja nyomán a néphadsereg belső gazdálkodási rendszeré
ben megindult korszerűsítés kiterjed a közlekedési és szállító szolgá
latra is. 

Ezek a követelmények szükségessé teszik, hogy a néphadsereg közle
kedési és szállító szolgálatában is keressük a szállítások tervszerűbbé 
tételére, a szállítási költségek felh2.sználására, a költségekkel való gazdál
kodás javítására vonatkozó új, jobb lehetőségeket. Az elmúlt időszakban 
a katonai közlekedési szervek, a néphadsereg csapatai, intézetei és szervei 
e téren m:ír jelentős előrehaladást értek el. Csökkentették a gazdaság
talan szállításokat, megszüntették a felesleges többletkiadások tekintélyes 
tfr;zét. A további elörelépésnek ezek az eredmények biztcs bá;,;i,.~ává 
~n:tltak. 

Jelen tanulmányban e fontos kérdés komplexumot nem vizsgálom 
teljes egészsében, hanem abból néhány kérdést ragadok ki. Elsősorban 

z.zokat, amelyek a költségkeret gazdálkodással összefüggnek és amelyek
nél a következő években véleményem szerint jelentős vagy esetleg teljes 
egészében alapvető változást célszerű eszközölni. 

Ennek megfelelően a továbbiakban a vasúti, közhasználatú közúti 
[;zállítások gazdaságosságának néhány kérdésével, majd a gépkocsi szál
lítások időszerű kérdéseivel foglalkozom. 

1. A· vasút, közhasználatú közúti szállítások gazdaságosságának néhány 
kérdése. 

Az 1963. év folyamán a szolgálat alapvető feladata volt a néphad
sereg c::;apatai, intézetei és szervei vasúti, közhasználatú közúti. szállítási 
igényeinek kielégítése a tervszerűség, a gazdaságosság, valamint a takaré
kosság további fokozása mellett. Az igények kielégítésének elsődlegessége 
mellett folytattuk a gazdaságos szállítási rendszerek kialakítása érdeké
ben folyó kutató és kidolgozó munkát, felhasználva az alulról felfelé 
tervezés bevezetése során szerzett tapasztalatokat a szállítási költségkeret 
gazdálkodásában. 

Eredményeket értünk el a katonai vasúti szállítások tervszerűségé
nek fokozásában. Bizonyítja ezt a pótigénylések alacsony száma, a terve
zett és felhasznált kocsik közötti minimális különbség, a kocsik gazdasá
gosabb kihasználása, a több alakulat részére kapcsolt szállítások alkal
mazása, a nagyrakfelületű és nagyraksúlyú vasúti kocsik igénybevétele, 
kombinált szállítások alkalmazása, a rakodások szervezettebb végrehaj
tása, a vasúti kocsik gazdaságos megrakása stb. 

Ezek és az MN · ellátási rendszerének javítása hozzájárultak, hogy 
1968. 1-Ill. negyedévében 22%-kal csökkent az anyagszállításokhoz fel
használt vasúti kocsik mennyisége - 1967. év azonos időszakához viszo
nyítva 
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A gazdaságtalan szállitások csökkentését, a felesleges többletköltsé
gek tekintélyes részének megszüntetését szemléltetően mutatják az 1963. 
és 1967. évek között kifizetett kocsiálláspénz, fekbér összegének alakulása: 

1963-ban 6 millió Ft, 
1964-ben 5 millió Ft, 
1965-ben 4,2 millió Ft, 
1966-ban 1,7 millió Ft, 
1967-ben 0,9 millió Ft. 

A fenti eredmények értékét fokozza, hogy 1964-ben a katonadíj
szabás díjtételei jelentősen emelkedtek. 

A katonai vasúti, közhasználatú közúti és vízi szállítási költségkeret 
gazdálkodás, amely az előző években, a seregtesteknél folyt csak - az 
MN vezérkari főnökének parancsában meghatározott irányelvek figye
lembevételével - az 1968. év folyamán kiterjesztésre került a HM ve
zetőszervekre és a HM közvetlen csapatokra, intézetekre is. Ezzel az 
egész néph-adseregben egységes alapokra helyeződött a katonai vasúti, 
közhasználatú közúti és vízi szállitások költségkeret gazdálkodása. Az 
egységes alapokra helyezés mellett eltérés van még a tervezés rendszeré
ben. Míg a seregtesteknél alulról felfelé történő tervezés folyik, a HM 
vezetőszerveknél és a HM közvetlen csapatoknál, intézeteknél a költség
keretek központilag lettek meghatározva. Az egyes tervezési módok 
tapasztalatai, általában pedig az egész költségkeret gazdálkodási rend
szer felülvizsgálata a következő időszak feladata. Ez alapján kerül 1969. 
évben kidolgozásra új utasítás, amely egységesíti az ezzel kapcsolatos 
tevékenységet. 

A szállítási költségkeret gazdálkodás már az előző években bebizo
nyította előnyeit a kezdeti akadozások, a tapasztalat, a gyakorlat hiányá
ból adódó nehézségek ellenére. Mindezek azonban az 1968. évben is erő
sen éreztették negatív hatásukat. Ez alapján megállapítható,, hogy az év 
folyamán a költségkeret gazdálkodásban - előnyei mellett is - a csa
patoknál, szerveknél csak lassú előrehaladás volt tapasztalható. 

A PK HTPH-ek nem mindig és nem mindenütt fordítanak a szálli
tási költségkeretekkel való gazdálkodásra, a gazdaságosság fokozására 
kellő figyelmet, Ennek megfelelő képet mutat az egyik magasabbegység 
példája, ahol az év szállítási költségkeretből az első félévben már az 
összeg 84%-át felhasználták. Hasonlóan mutatja a költségkeret gazdál
kodásra vonatkozó helytelen gyakorlatot egy másik magasabbegység 
példája, ahol a nagytávolságról történő kőszállításra nem kértek előzetes 
engedélyt, Volt olyan magasabbegység, ahol az 1968 májusában lefoly
tatott HM bizottsági ellenőrzés időpontjában a költségkeret tervezésnél 
még nem vették figyelembe az 1968. január 1-ével életbe lépett új díj
tételeket. 

Feltétlenül szükséges az e téren tapasztalható káros szemlélet meg
szüntetése, amely szerint a vasúti és a közhasználatú közúti szállítóesz
közöket minden korlátozás nélkül bármikor igénybe lehet venni. Mutatja 
ezt az a tény is, hogy a rendelkezésre bocsátott költségkeret felhasználása 
után az igényeket felterjesztik, azonban az összeg meghatározása mellett 
a szükségességet nem indokolják Ilyen volt például az egyik seregtest 
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által felterjesztett igény több millió forintra, az összeg szükségességének 
részletes indoklása nélkül. 

Meg kell azonban említeni, hogy kedvezőbb képet is lehetett ta
pasztalni a szállítási költségkeret · gazdálkodás terén. Ezeken a helyeken 
1968. évben előrehaladás volt tapasztalható, és jelentős erőfeszítést tettek 
a tervszerűség, a gazdaságosság fokozására. 

A költségkeretek nagyobbmérvű felhasználását a tervszerűségre való 
törekvés mellőzése mellett részben az új kiképzési rendszerre való átté
rés, az ebből adódó többletfeladatok és a szükséges tapasztalatok hiánya 
magyarázza. Nehezítették a gazdálkodást a díjtételekben 1968. január 
1-ével történt emelések is, bár a költségkeretek már ennek megfelelően 
lettek tervezve. 

Mindezek mellett a területileg illetékes katonai közlekedési szervek 
- lehetőségükhöz képest - kevés segítséget nyújtottak a területükön 
levő csapatoknak, intézeteknek a költségkeret gazdálkodásban. 

A szállítási költségkeret gazdálkodásnál mind a központi szerveknél, 
mind pedig a csapatoknál problémaként jelentkezik a felhasznált, illetve 
a még rendelkezésre álló összeg megbízható, naprakész ismeretének 
hiánya. A bizonylatok nem gépi erővel való feldolgozása mintegy 3-4 
havi késéssel teszi ezt csak lehetővé. Ez a jelenlegi gazdálkodási rend
szer követelményeinek ma már nem felel meg. Az év folyamán meg
kezdtük a katonai szállítmánylevelek gépi próbafeldolgozásait, amely az 
eddigi tapasztalatok szerint megbízható adatokat fog szolgáltatni mind a 
vezetésnek, mind a csapatoknak a szállítási költségkeret helyzetéről. 

Az új gazdaságirányítási rendszer nagy súlyt helyez a jogköröknek 
az egyes irányító szintek közötti belyes elosztására, a felső szintű irányí
tás feladatköréből mindazoknak a feladatoknak leadására, amelyekhez 
az információk alsóbb szinteken jobban rendelkezésre állnak. Ezekkel az 
elvekkel összhangban létesült - ez évben még csak kereteiben - a ka
tonai közlekedési középirányító szerv állományában pénzügyi, keres
kedelmi és dijtételelszámolási részleg. Fő feladata a szállítási költségkeret 
gazdálkodás középszintű irányítása, a bizonylatok ellenőrzése, feldolgo
zása, a díjtételek kiegyenlítése a szállító vállalatok felé, kereskedelmi és 
pénzügyi műveletek lebonyolítása. Ezzel a pénzügyi, kereskedelmi és 
díjtételelszámolási részleg, mentesíti a minisztériumot ezen operatív fel
adatoktól és lehetővé teszi, hogy a felsőszintű vezetés teljes figyelmét és 
energiáját olyan feladatokra összpontosítsa, mint a harckészültség foko
zása, a kiképzés korszerűsítése, a szolgálat mélyreható elemzése, a gazdál
kodás új, jobb módszereinek keresése, távlati irányelvek stb. kialakítása, 
kidolgozása. 

E középirányító szerv fontosságát a többiek között mi sem mutatja 
jobban, mint, hogy az 1963-1967. közötti években a MAV által megkül
dött katonai szállítmánylevelek ellenőrzése alkalmával helytelen fuvar
díjak megállapítása alapján összesen 91 millió forintú összeg került 
fuvarköltség számlánkon jóváírásra. 

Szállítási költségkeret gazdálkodási rendszerünk azonban e törekvé'
sek ellenére sem került még olyan színvonalra, amely mindenben meg
felelne, a néphadsereg gazdálkodási rendszere által megköveteltnek. Az 
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·egyes- részintézkedések ma már nem elégségesek, nem biztosítják a fejlő
désnek azt az ütemét, amit az általános fejlődés színvonala megkíván. 
Gazdálkodásunk további magasabb szintre való emelése csak átfogó jel
legű, a gazdálkodás minden területét felölelő komplex intézkedéssel le
hetséges. Ennek teljes végrehajtásához néhány esztendő szükséges, ami 
fokozatosan kerül megoldásra. Ennek megfelelően a vasúti, köszhasz
nálatú közúti és vízi szállítási költségkeretek 1969. évi tervezését az ed
digi rendszer szerint hajtjuk végre. Az év folyamán azonban már meg
kezdődik a vasúti, közhasználatú közúti és vízi szállítások költségkeret 
gazdálkodására vonatkozó egységes tervezési, felhasználási és elszámolási 
rendszer kialakítására irányuló felmérő és tervező munka. Ez annál is 
fontosabb, mivel a szállítási költség az eddigi pénzügyi költségvetési té
telről hadtáp költségvetési tételre és a költségvetés tervezése,· elszámo
lá~;a teljes egészében a közlekedési és szállító szolgálat hatáskörébe tar
tozó feladattá vált. A szállítási költségkeret gazdálkodásra vonatkozO 
tervezési, felhasználási és elszámolási rendszernek a költségvetés ter
vezési tevékenységbe, annak felhasználási és elszámolási rendjébe szoro
san kapcsolódnia kell. Biztosítani kell az egységes gazdálkodási elvek 
érvényesülését. Meg kell szüntetnie gazdálkodási rendszerünk jelenlegi 
hiányo:::;ságait. iVf.eg kell találni az új kiképzési rendszert folytató egysé
gek, magasabbegységek, seregtestek részére az optimális tervezési rendét 
a köitségvetési évre vonatkozóan. 

Mindezek mellett szemléleti változásokat is kell eszközölni a szállítási 
költségkeret gazdálkodással sze1nben, ezen belül is elsősorban azt a kö
rl1lményt, hogy több helyen „vélt sajátosságokra" hivatkozva igyekez
nek magukat a gazdálkodás alól kivonni. Az egységes gazdálkodási elvek 
kialakítása és érvényesítése természetesen nem jelenthet sablonos uni
formizálást, azt azonban mindenképpen biztosítani kell, hogy a gazdál
kodás alapelvei egységesek legyenek, és eltérő szabályozás csak elvileg 
rncgalapozoit, indokolt esetben történhessen. 

A7. utasítás kidolgozása során célszerűnek tartom vizsgálni a jelen
leg érvényben levő rendszabályokat, korlátozó intézkedéseket a vasúti 
szi.llításokkal kapcsolatban. Így pl. az építőanyagok 100 km-en felüli 
szfi.llításának kérdését. Hasonlóan célszerűnek tartom a csapatok vasúti 
~zállitác:i távolságait vizsgálat alá .venni. 

A vasúti, közhasználatú közúti szállítások fuvarokmányainak és 
ezen keresztül a szállító vállalatok felé kifizetésre kerülő szállítási költ
ségek, gépi feldolgozása 1969. évben megkezdődik. A feldolgozás során 
a költségek bontása, elemzése egység szintig történik, amit az illetékes 
egység, valamint az elöljáró magasabbegység és seregtest is megkap. Ez 
lehetővé teszi a szállítási költségkerethelyzet állandó ismeretét, és ala
pot nyújt a jelenlegi nyilvántartások felülvizsgálásához. 

Az utóbbi időben a közhasználatú közúti járművekkel történő szállítások 
részesedése emelkedést mutat az össz szállítások mennyiségében. Az emelke
dést az egyéb okok mellett különösen a körzeti pályaudvari rendszer kialakí
tása gyorsította. Nincs azonban mindenre kiterjedően rendezve a köz
.használatú, közúti járművek igénybevétele esetén a díjtételek kiegyenlí
tési, elszámolási rendje. Ennek megoldására szükséges 1969. évben ka-
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tonadíjszabást kiadni az AKÖT-tel a közhasználatú közúti járművek 
díjtételeire, elszámolási rendjére. 

2. A gk szállítások időszerú kérdései. 

1968. év folyamán a gk. szállító szolgálat a reája háruló feladatokat 
alapvetően megoldotta. Bizonyos fokú fejlődés is tapasztalható a szolgá
lat munkájában az igen sok és számottevő megoldatlan kérdés, nehézség 
mellett. A szolgálattól joggal elvárható nagyobb fokú fejlődés érdekében 
.azonban ezeket az akadályozó tényezőket el kell hárítani. melyek jelen
leg még visszahúzó erőkként jelentkeznek. 

A szállítások tervezése, szervezése az utasításoknak megfelelően fo
lyik. Javult a szállításokat értékelő, elemző tevékenys2g, azonban egyes 
helyeken még nem éri el a kívánt szintet. Kedvezően és körülmények
hez képest reálisan alakultak a gépkocsiszállításra jellemző alapvető 
mutatók. Még nündig magas azonban a terven kívüli igénybevétel. Álta
lában elmodhatjuk, hogy minden szinten törekedtek a gazdaságosság 
fokozására. 

Jelentős fejlődés, hogy a PK HTPH-ek vezető, irányító tevékenysége 
ez irányban erősödött és így a szolgálat munkája szervezettebbé vált. 
Vannak azonban erre vonatkozóan negatív irányú tapasztalatok is. 
Egyes helyeken a gk. szállító alegységek kicsúsznak a PK HTPH kezéből, 
irányítása alól és más szolgálatok vagy alegységek hatáskörébe kerülnek. 

A gk. szállító szolgálat béke szállítási rendszere tervezésére, szerve
zésére vonatkozó, a gazdaságosságot elősegítő átfogó intézkedés - amely 
az egész néphadseregre kiterjedő hatállyal rendelkezne - 1968. évben 
nem került kiadásra. Ennek hiánya eddig is erősen érződött. Igaz, a 
setegtestek ma már úgyszólván mind rendelkeznek saját maguk ,Utal 
kiadott utasítással, azonban ezek nem biz.:osítják az egységes irányítás, 
végrehajtás és ellenőrzés lehetőségét. Emellett számos HM közvetlen 
magasabbegysé.gnél, egységnél szintén mutatkozik ennek a szükséges
sége. Az egységes utasítás hiánya következtében nincs lehetőség az egy
séges jelentési rendszer kialakítására. Enélkül nem lehetséges a gk. szál
lító szolgálat munkájának értékelése, összehasonlítása. 

A gk. szállító szolgálat 1969. évi fő célkitűzéseinél továbbra is az 
ecldjgiekben megkezdett munkát célszerű sz2m előtt tartanunk. Azonban 
itt - véleményem szerint - kissé szemléleti változást is kell eszközölni. 
A célkitűzések, elképzelések távlatában súlyponti eltolódást kell alkal
maznunk. A vasúti, közhasználatú közúti és vízi szállítások költségkeret 
gazdálkodásánál azt mondottam, hogy az egyes részintézkedések ma már 
nem elégségesek, nem biztosítják_ a fejlődésnek azt az ütemét, amit az 
általános fejlődés színvonala megkíván. Ez teljes egészében érvényes a 
vasúti, közhasználatú közúti és vízi szállítási költségkeret gazdálkodásá
ra. De hatványozottabban érvényes az a gk. szállító szolgálatra. Anélkül, 
hogy a közvetlenül előttünk álló időszakok feladataira nem fordítanánk 
kellő gondot, fő figyelmünket a hosszú távra szóló alapkoncepció kialakí
tására kell fordítani. Ebben hosszútávon meg kell határozni a fő célkitű
zéseket, a gépkocsiszállításokra vonatkozó alapelveket, a kidolgozás 
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ütemtervét, módszerét stb. Ez a munka feltehetően igen sok energiát 
követel tőlünk, azonban a várható eredmények megérik és egy egységes 
irányelv birtokában a részkérdések megoldása könnyebbé válik. 

Mégegyszer hansúlyozom, hogy emellett meg kell oldani a közvetlen 
igényként elóttünk álló feladatokat is. Ennek érdekében 1969. év első 
felében - a gépkocsiszállító szolgálat munkájának hatékonyabbá téte
lére - kiadásra kerül a „Gépkocsiszállitások tervezése és szervezése" 
című utasítás, amely az egész néphadseregben egységesen szabályozza a 
gépkocsiszállítások tervezését, szervezését, irányítását, az adatszolgáltató, 
elszámoló és ellenőrző tevékenységet. 

• • 
• 

A cikk keretében a közlekedési és szállító szolgálat munkájának 
- a t~mának megfelelően - csak néhány részkérdésére tértem ki. 

A vázolt problémakör is mutatja, hogy az új gazdaságirányítási 
rendszerből adódó feladatok a közlekedési és szállítószolgálatot jelentős 
erőpróba elé állítják. E munkában csak az MN valamennyi szervének 
támogatásával, a szolgálat beosztottainak teljes erőfeszítésével lehet meg
felelő eredményeket elérni. 
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