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TECHNIKAI ~S MOSZAKI BIZTOSITAS 

A közlekedéspolitikai koncepció hatása 
a katonai szállításokra 

D r . Na g y Is t v á n főhadnagy 

Népgazdaságunkban az elmúlt évtázedelk során végbement nagyje
lentőségű változások, valamint a közlekedés fejlődési ütemét meghaladó 
szállítási igény növekedéséből fakadó feszültségek szükségessé tették 
egy olyan átfogó közlekedéspolitikai koncepció kidolgozását, ,, ... ame
lyek alapján klalakuló egységes közlekedési rendszer a népgazdaság szál
lítási igényeit kellő minőségi és gazdaságossági színvonalon képes kielé
gíteni." (Magyar Közlekedéspolitikai Koncepció. Bevezetés 4. bek. Köz
lekedési Közlöny 1968. évi 48. szám 486. old.) 

A közlekedéspolitikai koncepció J.cia1akítása tehát nagyon fontos tár
sadalnú és gazdasági szükségletekből fakad. E 1lársadalnú és gazdasági 
szükségletek követelték meg, hogy a közlekedés egységes szemlélete alap
ján kijelöljük és összefoglaljuk a közlekedés fejlesztésének nagyobb 
távlatokban érvényesülő általános irányait. A közlekedéspolitikai kon- . 
cepció megalkotása és annak folyamatos végrehajtása nem maradhat ha
tás nélkül a katonai szállítások vonatkozásában sem. A koncepció leg
fontosabb elvei, amelyek a katonai szállításokra a legnagyobb hatást 
fejtik ki: 

,,- a személy és áruszállítás gazdaságos kielégítése a szolgáltatások 
minőségi színvonalának emelésével, figyelembe véve a honvédelem kö
vetelményeit; 

- a közlekedési ágak közötti munkamegosztás népgazdasági szem
pontból hatékony tovább javítása." 

E feladatokon túlmenően a koncepció rögzít olyan feladatokat is, 
melyek a közlekedés belső munkálatai közé tartoznak. A közlekedéspoli
tika előzöekben vázolt főbb célkitűzéseinek megvalósitásához az alábbi 
eszközöket jelöli meg a koncepció: 

- ,,Vasúti hálózat felülvizsgálata és az üzem korszerűsítése; 
- Közúti közlekedés fokozott ütemű fejlesztése." 

E rövid cikkben - a teljességre való törekvés nélkül - a közleke
déspolitikai koncepció néhány olyan fő alapelvét szeretném kiemelni, 
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melyek feltétlenül hatást gyakorolnak a loatonai szállításokra. A közle
kedéspolitika koncepciója már bevezetőjében is, de ezt követően vala
mennyi rész.ében kiemelt jelentőséget tulajdonít a honvédelmi igények 
kielégítésének. Az alapelvekben foglaltak megvalósítása során a katonai 
szállításokban is szükséges néhány alapvető korrekció végrehajtása. 
Ezek közül az alábbi főbb kérdéseket szeretném kiemelni: 

I. A közlekedés egységességének elve a katonai szállításokban. 
II. A közlekedés egységességének és fejlődésének szervezeti és tar

talmi hatása a katonai szállítások megszarvezésében és végrehajtásában. 
III. A közlekedési hálózat korszerüsítéséből fakadó új katonai vonat

kozású problémák. 

I. A közlekedés egységességének elve a katonai szállitásokban 

A katonai szállítások terén az utóbbi években egyre nagyobb szere
pet kapott a közlekedési ágazatok komplex felhasználása. A jelenlegi 
helyzetben azonban a közlekedésen belül olyan aránytalanságok vannak, 
melyek a közlekedési ágazatok komplex felhasználására kidolgozott elvek 
gyakorlati megvalósítását gátolják. Kétségtelen tény, hogy a hadsereg 
saját használatú szállitó járművei ezt az aránytalanságot bizonyos mér
tékig csökkentik, de nem küszöbölik ki. A másik probléma e téren az 
új megoldásoktól való félelem, valamint a gazdaságossági szemlélet hiá
nya. Altalános jelenségként tapasztalható, hogy az elmúlt évek során 
a helyileg kialakult szállítási módozatok megváltoztatását - jobb, ol
csóbb szállítási módozatokkal való felcserélését - alakulatainknál nem 
keresik és ilyen problémákkal nem foglalkoznak szívesen. Ez vélemé
nyem szerint az alábbi okokra vezethető vissza: 

1. A csapatok, intézetek és egyéb szervek a szállítást még bizonyos 
mértékig mellékes problémának tekintik. Kétségtelen, hogy a hadsereg 
tevékenységében a szállítás nem alapvető tevékenység, de annak fon
tosságát sem lehet tagadni, különösen hadműveleti időszakban. A szállí
tásoknak a csapatok, intézetek és egyéb szervek mindennapi tevékeny
ségében betöltött és hadműveleti időszakban betöltendő szerepe megkö
veteli, hogy helyére tegyük, fontosságának megfelelően foglalkozzunk a 
szállítás problémáival. 

2. Az előzőekben vázolt szemlélet egyenes következménye, hogy csa
pataink, intézeteink a szállítással foglalkozó személyek kiválasztásával, 
felkészítésével és tevékenységük ellenőrzésével nem foglalkoznak kellő 
gonddal. Az egységes közlekedési szemlélet szállítási gyakorlatunkban 
<:sak úgy érvényesülhet, ha a szállítások megtervezésével és végrehajtá
sával megbízott állomány olyan ismeretekkel és begyakorlottsággal ren
delkezik, amely lehetővé teszi a szállítási ágazatok és módozatok közül 
a leggyorsabb és leggazdaságosabb ágazat, illetve mód kiválasztását. 

3. A csapatoknak és intézeteknek nagyobb gondot kell fordítani szál
lítási igényeik gyors és gazdaságos végrehajtásához leginkább megfelelő 
szállítási ágazat és mód megválasztására. Ez a gyakorlatban csak akkor 
érvényesülhet rnaa-adéktalanul, ha: 

a) A szállításokkal megfelelő ismeretekkel és gyakorlottsággal ren
delkező személyi állomány foglalkozik. 
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b) A katonai közlekedés szervei rendelkeznek az igények felülvizs
gálásához és annak eldöntéséhez szükséges hatáskörrel. 

e) Olyan egységes elszámolási, nyilvántartási és értékelési rendszert 
alakítunk ki, mely a szállítással foglalkozók számám lehetővé teszi a kü
lönböző szállítási ágazatok közül a gazdaságosság és gyornaság követel
ményeinek leginkább megfelelő ágazat kiválasztását. 

Az előzőekben vázolt problémák nem új keletűek, de a közlekedés 
egységességének elve e problémákat az előző időszakhoz képest lényege
sen nagyobb jelentőséggel veti fel. 

II. A közlekedés egységességének és fejlődésének szervezeti és tartalmi 
hatása a katonai s7.állítások megszervezésében és végrehajtásában 

A közlekedéspolitika koncepciója az egységes közlekedés elvének 
rögzítésével együtt meghatározta a fejlődés perspektíváit. A katonai szál
lítások tervezésének, irányításának és végrehajtásának lépést kell tartani 
e fejlődéssel. Eddigi gyakorlatunkból megállapítható, hogy szállitásaink
ban szinte kizárólag a vasúti szállításra építettünk, a kismérvű közhasz
nálatú (AKÖV stb.) gépkocsiszállításunk pedig rendkívül gazdaságtalan. 
(Egyirányú és részleges terheléssel való közlekedtetés.) 

Mindezek nagyrészt abból fakadnak, hogy a közlekedési ágak közötti 
optimális szállítási igénybeosztás problémájával nem foglalkoztunk kellő 
mértékben. Hogy e kérdés megoldásában előbbre lépjünk, szükségesnek 
látjuk a katonai közlekedés szervezetének tartalmi és formai változtatá
sát. E változtatás során a közlekedési szerv eleget tudna tenni a koordi
nálás követelményeinek és magvát képezné az összetett hadműveleti 
szállítások szervező, tervező és irányító szervezetének. 

A katonai közlekedési szerveknél az alábbi formai változtatásollmt 
lenne célszerű végrehajtani: 

- a KKSZV megnevezését célszerű lenne „Közlekedés Országos 
Parancsnoksága" megneve7.ésre változtatni; 

- a VKSZV-k megnevezését a jelenlegi 1-6 számozás fenntartása 
mellett célszerű lenne „Közlekedés Területi Parancsnoksága" megneve
zésre változtani ; 

- a VPK-k megnevezését célszerű lenne „Közlekedés Körzeti Pa
rancsnoksága'' megnevezésre változtatni. 

A megnevezésben javasolt formai változtatásokat indokolja egyrészt 
az, hogy „Parancsnokság" elnevezés a katonai terminológia szerint is 
elfogadhatóbb, mint a jelenlegi „Vezetőség" megnevezés. Sokkal lénye
gesebb azonban a formai változtatások mögött meghúzódó tartalmi vál
toztatás, melyet a formai váltomatásnak is tükröznie kell, ugyanakkor 
bizonyos fokig követné a társadalmi és közigazgatási területek korszerű
sítésére irányuló törekvéseket is. Tartalmilag az alábbi elképzelések meg
valósítását teszi szükségessé a közlekedés egységességének elve . 

1. A közlekedés egységességének alapelve csak úgy valósulhat meg 
mindennapi szállítási gyakorlatunkban, ha egy olyan közlekedési szer
vezetet építünk ki, mely valamennyi figyelembe vehető közlekedési ága-
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zatra kiterjedő itervező, szervező és irányító hatásköm'el rendelkezik. E
közlekedési szerv : 

- egyrésZlről a béikeszállításokat a gazdaságosság és gyorsaság kö
vetelményeinek megfelelően osztják el a különböző szállítási ágazatok kö
zött. Felülbírálják a csapatok és intézetek által benyújtott szállítási igé
nyeket, kiválasztják a megfelelő szállítási ágazatot és ezáltal áttekintést 
nyernek a különböző szállítási ágazatokban folyó összes katonai szá1lí
tásokról; 

- másrészről a békeszállítások koordinálásával olyan elméleti és 
gyakorlati ismeretekre tesznek szert, mely lényegesen könnyebbé teszi 
a hadműveleti szállítások különböző szállítási ágazatokkal való megszer
vezését és végrehajtását. 

2. Az egységes közlekedési szemlélet gyakorlati érvényesítésére al
kalmas katonai sze.-vezet kiépítése önmagában nem oldja meg a további 
előrelépést. Szükség van arra, hogy kialakítsuk a tervezés egységes rend
szerét. A tervezés egységes rendszerében lehet csak meghatározni azt, 
hogy a jelentkező szállítási igény gazdaságos és gyors végrehajtása mely 
szállítási ágazattal lehetséges. Az egységes tervezés ezen kívül átfogó ké
pet ad a jelentkező szállítási igényekről és folyamatokról. 

3. Ki kell dolgozni a szállítások irányításának és ellenőrzésének egy
séges rendszerét. Az irányításnak olyannak kell lennie, melynek keretein 
belül megvalósítható: 

- valamennyi közlekedési ágazat szállító eszközein végzett szállítá
sok egységes elvek szerinti, előre meghatározható ütemezése, futásának 
tervezése; 

- vertikális szállítások esetén a kapcsolódó szállítási ágazatokkal 
való optimális csatlakozás lehetőségének biztosítása; 

- a szállítás alatt levő katonai személyek, technika és anyag irá
nyában a folyamatos és egységes katonai vezetés biztosítása. 

4. A szállítások tervezésének, irányításának és ellenőrzésének meg
valósítása érdekében olyan egységes nyilvántartási okmányokat kell ki
dolgozni, melyek a vezetés számára mindenkor teljes képet adnak vala
mennyi közlekedési ág területén futó katonai szállítmányokról, és egyben 
biztosítják a szállítási folyamat alatt is a vezetés zavartalanságát. 

5. Ki kell dolgozni a különböző közlekedési ágazatokk'al végrehaj
tandó katonai szállítások egységes elszámolási rendszerét. Ez az alábbi 
részfeladatok megoldását jelenti: 

- a különböző közlekedési ágazatok katonai szállításokra vonatkozó 
díjszabásait a lehetőségekhez képest egységesíteni kell, lehetővé kell 
tenni ,a tervező számára a különböző szállítási ágazatok fuvardíjainak 
összehasonlítását és ezzel a gazdaságos smllítási ág megválasztásának 
lehetőségét; 

- a tervező számára rendelkezésre kell bocsátani a saját (katonai) 
szállítójárművek fajlagos önköltségét, mely lehetővé teszi a választást a 
közhasználatű és saját szállító eszközök igénybevétele között; 

- egységes elszámolási okmányt kell rendszeresíteni valamennyi 
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szállítási ág,ra, mely egyben megfelel a gépesített adatfeldolgozás köve
telményeinek is. 

III. A közlekedési hálózat korszerüsítéséből fakadó új katonai 
vonatkozású problémák 

A közilekedéspolitikai koncepció egyik igen fontos célkitűzése „a 
közlekedési hálózat és berendezések hatékony műszaki fejlesztése a faj
lagos anyag-, energia és munkaerő ráfordítás csökkentése érdekében (vil
lamosítás, dieselesítés, automatizálás, nagy teherbírasú pályák és jármű
vek alkalmazása stb.)". 

E célkitűzések megvalósítása nem csupán a közlekedés gazdaságos 
üzemvitelét segíti elő, hanem több irányú hatást fejt ki a katonai szállí
tásokra is. 

1. A korszerű közlekedési hálózattal és berendezésekkel jobban és 
gyorsabban oldhatók meg a katonai szállítási igények. A közlekedési 
ágak vonó és szállító eszközeinek, bi:&onsági berendezésének korszerű
sítése együtt jár a szállítások gyorsulásával. A katonai szállítások terén 
a menetsebesség növekedése mellett csökken a szállításoik előkészítésére 
fordított idő (pl. a vasúti szállító járművek önműködő kapcsoló beren
dezéssel való ellátása csökkenti a katonavonatok öss7.eállítására fordított 
időt stb.). 

,. 2. A különböző közlekedési ágazatok közötti helyes arányok kiala-
kítása változást jelent a ,katonai szállítások kiilönböző közlekedési ága
zatok közötti megoszlásában is. Ha csak abból a realitásból indulunk ki, 
hogy a hadsereg ellátó bázisainak egy része olyan vasútvonalak mellett 
települ, melyek korszerűsítésre nem kerülnek, az ilyen szállításoknak. né
hány éven belül szükségszerűen közúti szállítási ágazatra kell átkerülnie. 
Ez pedig - a katonai szállítmányok sajátosságaiból fakadóan - szük
ségszerűen veti fel az egységes csomagolás és a kont:€ne,res szállításokra 
való törekvés fokozását. A konténeres szállítás olyan előnyt is jelent, 
hogy lehetővé válik a kombinált (soros, vegyes) szállítások megoldása 
a katonai szállításokban is. A jelenlegi módszerekkel ,a kombinált szál
lítások során jelentkező átrakások rendkívül nagy idő és munkaerő rá
fordítással hajthatók csak végre, a konténeres szállítás pedig csökkenti 
az idő és munkaerő ráfordítást és ezen kívül még csökkenti az átraká
sokkal együttjáró árukárokat is. 

3. A vasútvonalak korszerűsítése, korszerű nagyteherbírású teher
kocsik beszerzése a katonai szállitások terén is nagy jelentőségű. A 
pálya és vonóerő korszerűsítése révén a katonavonatok gyOTsabban és 
biztonságosabban továbbíthatók. A vasútvonalak korszerűsítése során 
azonban negatív hatások is jelentkeznek. Az állomások tervezett csök
kentése során csökken a kiépített, katonai rakodásokra figyelembe ve
hető rakodó állomások száma. Ez a katonai szállítások terén kettős ha-

, tást jelent: 

• 

a) ha a rakodásokat a kiépített rakodó állomások figyelembevéte
lével hajtjuk végre, akkor a közúti szállítási (mozgási) teljesítmények 
növekedésével kell számolni; 
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b) ha a kiépített rakodó állomások mellett más állomásokat is fi
gyelembe veszünk a rakodások végrehajtásához, az eddiginél lényegesen 
nagyobb szerepet kapnak a szükségrakodó berendezések. Ebből követ
kezik, hogy a szükségrakodó berendezések tökéletesítése azokon való ra
kodás begyakoroltatása az előzőekhez képest előtérbe kerül. 

A vasúti és közúti szállitó járművek korszerűsítése a katonai szállí
tási igények magasabb fokú kielégítését jelenti. Új szállítójármű típusok 
alkalmazásával bővül a járműválaszték és jobban kielégíthetők a szálli
tási igények. Az e téren várható fejlődés azt követeli meg a katonai 
szállítással foglalkozó személyektől, hogy állandóan kísérjék figyelemmel 
a szállító eszközökben végbemenő változásokat, az új szállítóeszköz tí
pusok célszerű alkalmazásának lehetőségeit. 

E cikkemben csupán néhány főbb gondolatot emeltem ki a közleke
déspolitikai koncepció megvalósítása során jelentkező katonai jellegű 
problémákból. Célszerűbb lenne és a katonai szállitások megszervezését 
és jobb végrehajtását feltétlenül elősegítené, ha a fentiekben foglaltak
hoz minél többen szólnának hozzá és e kérdés megoldásában széles körű 
vita alakulna ki. 
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