
Szállítóeszközök felhasználásának operatív 
nyilvántartása 

Miller Jenő őrnagy 

A korszerű harcban az anyagi eszközök nagytömegű utánszállítása a 
szállítóeszközök központosított, a hadtápbiztosítás összérdekeinek legjob
ban megfelelő összehangolt felhasználását követeli meg. Annak érdekében, 
hogy a szállításokat tervezők a rendelkezésre álló szállítóeszközök felhasz
nálását reálisan tervezzék, tájékozottak legyenek a szállitó kötelékek le
hetőségeiről, valamint a helyzetnek megfelelően képesek legyenek a szál-
lítóeszközökkel való manőverezésre, ismerniök kell a szállitások folya- ~ 
matát. -

A szállítás tervező, szervező és irányító tevékenység alapját az állandó 
és folyamatos tájékozottság képezi. Ezért a szállitásokért felelős szervek
nek, a folyamatos összeköttetés biztosítása mellett, operatív nyilvántartá
sokkal kell rendelkezni, amelyek tükrözik a szállítóeszközök helyzetében 
beállott mindennemű változásokat. 

A hadtápalegységek, -egységek helyzetére, tevékenységükre vonat
kozó nyilvántartásaink általában kialakultak. Munkatérképeken viszony
lag pontosan rögzíteni tudjuk a rájuk vonatkozó ismereteinket, adatain
kat. 

A hadtápbiztosítás fő feladatát megoldó szállító kötelékek tevékeny
sége rendkívül dinamikus, gyakran változó, ezért működésük követésére 
alkalmas nyilvántartásokat is ennek megfelelően kell kialakítani. Jelen
leg a hadtáptörzsek, szállitó szervek nem rendelkeznek még e célra alkal-
mas kiforrott nyilvántartási rendszerrel. - · 

Általában csak a szállitó kötelékek törzsei vezetnek bizonyos karto
nos, táblázatos nyilvántartást, amely a vezető, irányító szervek számára -
nem nyűjt áttekinthető operatív tájékoztatást. A béke szállitási feladatok
nál használatos segédeszköz az úgynevezett „Diszpécser tábla", amelyen 
különféle technikai megoldásokkal - szalag, mágnes stb. - kimutatható 
a szállítóeszközök helyzete. Ez az eszköz gyakorlatokon - harchelyzet
ben - nem felel meg a követelményeknek, mivel csak egy adott helyzet 
rögzítésére alkalmas, a dinamikus tevékenységet nem tükrözi. Lényegé
ben tehát olyan operatív nyilvántartásra van szükség, ami kielégíti az 
alábbi igényeket: 
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- vezetése legyen egyszerű; 
- rögzíthető legyen rajta a szállítóeszközök (kötelékek) tervezett fel-

használása; · 
- tükrözze a szállítási folyamatokat; 
- adjon tájékoztatást a szállító kötelék helyzetéről; 
- nyújtson lehetőséget utólagos elemzésre. 

E célok figyelembevételével - célszerű változatként - lett kialakítva 
a mellékelt „NYILVANTARTAS A SZALL!TóESZKÖZÖK FELHASZNA
LASARóL". 

A szállító kötelékek felhasználásának tervezése a hadtáptörzsben va
lósul meg, így nyilvánvaló az igény egy államjóan kéznél levő, az említett 
követelményeket kielégítő nyilvántartásnak. 

A magasabbegység szállító szolgálatvezető jelenleg ilyen vonatkozású 
nyilvántartást nem vezet, a szállítások esetenkénti helyzetéről a szállító 
zászlóaljtörzs diszpécserén keresztül tájékozódik. 

A javasolt nyilvántartási forma véleményem szerint nem bonyolítja 
a hadtáptörzs - szállító szolgálatvezető - munkáját, nem jelent külön 
leterheltséget, nem növeli feleslegesen az okmányok számát, vezetése vi
szont lehetőséget nyújt a szállító kötelék tevékenységének állandó figye
lemmel kísérésére és a kellő mértékű tájékozódásra. A nyilvántartás tar
talmi része a rendszeres diszpécser jelentés alapjául is szolgálhatna. 

A nyilvántartást milliméter papíron célszerű elkészíteni. Méretét az 
áttekinthetőség és az idő függvényében célszerű meghatározni. A gyakor
lat azt mutatja, hogy magasabbegység viszonylatában három napos szál
lítási tevékenység 70x140 cmces milliméter papírra szemléltetően felvi
hető. 

A nyilvántartáson a következők rögzíthetők: 

- a szállító kötelék állománya; 
- a szállító kötelék induló helyzete; 
- a szállító kötelék szállítótér helyzete, tevékenysége térben, időben; 
- a szállító kötelék tevékenységében beállt változások (aktív vagy 

passzív tevékenység) ; 
- a szállítóeszközök tervezett tevékenysége. 

A szállító kötelék állományát célszerű szakasz bontásban szerepeltetni. 
Véleményem szerint ugyanis szakasznál (22-28 gépkocsi) kisebb kötelé
ket egy oszlopban különböző megfontolások miatt nem célszerű mozgatni; 
az állomány mozgatása egyébként a tevékenység során nagyságrendben 
is· kimutatható. 

A szállító kötelék induló helyzetének a tevékenység megkezdése sze
rinti állapotot célszerű feltüntetni. Ez lehet harckészültségi vagy bármi
lyen más helyzet. 

A szállító kötelék tevékenységét a nyilvántartás az idő függvényében 
mutatja. Pl. 16 db gépkocsi az „y" gépkocsizó lövészezredhez végez lő
szer utánszállítást. Indul 01.00-kor. Visszaérkezik 07.00-kor. Itt nyilván
valóan ismerni kell a szállítási távolságot és az anyagátá.dásra szükséges 
időt. Példánkban az „y" gépkocsizó lövészezredhez a szállítási távolság 50 



km. A forduló távolság 100 km. A szállító kötelék a körülményeket figye
lembe véve 20 km/ó sebességgel közlekedhet, tehát az űt megtételéhez 
5 órára van szüksége, ehhez 1 órát adtam az anyagátadásra, így a kötelék 
visszaérkezése 6 óra műlva várható. 

A szállító kötelék tevékenységében különböző változások állhatnak 
be. Pl. az előzőekben leürített 16 db gépkocsit nem a raktárakhoz vonul
tatom be, hanem az elöljáróhoz irányítom vételezés céljából vagy a szál
lítási feladat végrehajtása közben a szállító oszlop légicsapást (stb.) ka
pott, aminek következtében 4 gépkocsi megsemmisült stb. Ezek rögzíté
sére a nyilvántartás szintén lehetőséget biztosít. 

A tervezés folyamatos, a tényleges tevékenység szaggatott, a helyzet 
változással nem járó tevékenység hullámos vonallal megkülönböztethető.. 
Ezáltal a szállító kötelék időbeni igénybevétele is szemléltetően kimutat
ható. 

összességében a nyilvántartáson tervezhető a szállító kötelék felhasz
nálása, figyelemmel kísérhető tevékenysége, adott időpontban a szállítótér 
helyzete és a tevékenysége során beállt változások. 

A következőkben vizsgáljuk meg részleteiben a nyilvántartás veze
tését. 

Rendelkezésre álló adatok: 

a) ,,Z" szállító kötelék állományában levő szállítóeszközök: 
1. szd. 52 db 5 t-s tj. tgk. (G O 52 db q 5 t) 
2. szd. 61 db 3,5 t-s tj. tgk. (Go 61 db q 3,5 t) 
3. szd. 46 db 3,5 t-s tj. tögk. (G O 46 db q 3,5 t) 
összesen tehát 159 db szállító gépjármű. 

b) A meglevő szállítóeszközök helyzete: 

1. szd. 50 gépkocsi lőszerrel rakott, 2 gépkocsi üres; 
2. szd. 8 gépkocsi élelemmel, 5 gépkocsi műszaki; 

15 gépkocsi pc. és gk., 30 gépkocsi egyéb anyaggal rakott, 
3 gépkocsi pedig javításban van; 

3. szd. mind a 46 gépkocsi üzemanyaggal töltött . 
.A továbbiakban tisztázzuk a szállító kötelék várható tevékenységét, 

ami alapvetően a következő lehet: 
- utánszállítás az alárendeltek felé; 
- vételezés az elöljárótól (kijelölt raktáraktól); 
- a hadosztály hadtápban való tevékenykedés - attól függően, 

hogy milyen csoportosítást vett fel a hadtáp az első vagy második lépcső
ben - anyaggal terhelten vagy üresen; 

- egyéb tevékenység - javítás, átalárendelés stb. 
A tevékenységek rögzítésénél - a nyilvántartás áttekinthetősége ér

dekében - a rovatokat és sorokat a szükséges mérvben kötelékek, szállí
tási irányok, a szállítóeszközök csoportosítása és foglaltsága, továbbá az 
anyagfajták szerint bővíthetjük. Pl.: utánszállítás x, y, z, n ... egységek 
bontásban, vételezés lőszer, üzemanyag, élelem, műszaki anyag, egyéb 
anyagfajtánként stb. 
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A nyilvántartás vezetésénél célszerű századkötelékként más-más szin
ten alkalmazni. 

Az ismertetett adatok alapján vegyünk egy kiinduló helyzetet, mely 
szerint az 1. szd. gépjármű állományából 50 gépkocsi lőszerrel rakott, 2 
gépkocsi ür.es; a 2. szd.-ból 8 gépkocsi élm. anyagot, 5 gépkocsi műszaki 
anyagot, 15 gépkocsi pc. és gk. anyagot, 30 gépkocsi egyéb anyagot szállit, 
3 gépkocsi javításban van; a 3. szd.-tól mind a 46 gépkocsi üzemanyaggal 
van töltve. 

Rögzítsük az eddig ismerteket a nyilvántartáson a következők szerint: 
az 50 lőszerrel rakott gépkocsi jelölése esetében az 1. szd. rovatából húz
zunk egy vonalat a tevékenységek megnevezése irányába (jelen esetben 
hadtáp II. lépcső, rakott lőszer), majd ezt folytatjuk az induló helyzet ro
vatában és a vonalra ráírjuk a gépkocsik darabszámát. A többi gépjármű 
induló helyzetét ugyanilyen módon rögzítjük, amit az ábra is szemléltet. 
Az induló helyzet természetesen esetenként más és más lehet. Pl. béke 
helyőrségből indított tevékenység esetén alapvetően a harckészültségi ter
vek szerinti állapotot fejezi ki, a továbbiakban a kialakult tényleges hely
zetet tükrözi. 

A továbbiakban vizsgáljuk konkrétan egy adott tevékenység nyilván
tartását. 

1. A „Z" szállitó kötelék részére teljes harckészültséget rendeltek el, 
amely kijelölt körletét a terveknek megfelelően elfoglalta. Időpont: ,,N" 
nap 00.00 óra. 

2. A szállító kötelék 3 órát tartózkodott a körletben, miközben az 1. 
szd. állományából 16 gk. útbaindult 00.00-kor „y" gépkocsizó lövészezred
hez lőszer szállítmánnyal. A kötelék többi gépjárműve nem mozgott. Az 
,s" gépkocsizó lövészezred távolsága 50 km. A menetvonalon 20 km/ó 
sebességgel lehet közlekedni. A leürült gépkocsik a feladatuk végrehajtása 
után a Htp. II. lépcső új elhelyezkedési körletébe vonulnak be. Az új kör
let távolsága ,,y" gépkocsizó lövészezredtől 50 km. Az anyagátadáshoz 
1 óra szükséges. 

Te1Jékenység levezetése: 

a) Ismert: - az utánszállítás során megteendő távolság (St) 50 km; 
- az átlagos menetsebesség (v1) 20 km/6; 
- az anyagátadás során felmerülő időszükséglet (t r 

anyagátadás, okmányolás, gépkocsik besorolása stb., 
1 óra; 

- az anyagátadás után megteendő távolság (s2) 50 km; 
- az átlagos menetsebesség (v2) 20 km/ó. 

Megállapítjuk az összes időszükségletet (T) 

T 

A képlet behelyettesítve: 

T 

+t, =(óra) 

50 + 50 + 1 = 6 óra 
20 
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A továbbiakban a tevékenység rész és összidejének ismeretében le-
vezetjük a nyilvántartást a következőképpen: · 

- Az „INDULÓHEL YZET" Htp. II. lépcső lőszer sorából (ahol jelen
leg 50 gépkocsi szerepel) húzzunk egy vonalat az „UTANSZALLITAS" ,,y·• 
gépkocsizó lövészezred sorába időarányosan, azaz (s1 = 50 km, v1 = 20 
km/ó = 2,5 óra (02.30-hoz). · 

A vonalon gépkocsi ábrával és az ábrába beírt számmal jelezzük a te
vékenységben résztvevő gépkocsik darabszámát (16). 

A továbbiakban jelöljük az egy óra rakodási és egyéb állásidőt hul
lámos vonallal (02.30-03.30-ig), majd jelöljük az s2 tevékenységet (vissza 
megteer!dő út) szintén időarányosan. (,,A tevékenységet végrehajtó szállitó 
kötelék bevonul a Htp. II. lépcsőbe".) Miután a gépkocsik leürültek, a 
,,HTP II. LÉPCSŐ" üres sorához húzzuk le a vonalat. Ezek szerint 06.00-
kor a Htp. II. lépcsőben 18 üres gépkocsi van. (Előzőleg volt 2, beérkezett 
16.) 

b) A kötelék többi gépjárműve nem mozgott 03.00-ig, tevékenységü
ket jelöljük hullámos vonallal. 

c) A nyilvántartásunkról olvassuk le a 02.00 órás helyzetet. Miszerint 
16 db lőszerszállító gépkocsi útban van „y" gépkocsizó lövészezredhez, a 
Htp. Il-ben lőszerrel rakott 34 gépkocsi, üzemanyaggal 46 gépkocsi, mű
szaki anyaggal 5 gépkocsi, pc. és gk. anyaggal 15 gépkocsi. Egyéb anyag
gal 38 gépkocsi, üres 2 gépkocsi. Javításon van 3 gépkocsi. 

Ugyanígy leolvasható a 03.00 órás helyzet is. A változás annyi, hogy 
az „y" gépkocsizó lövészezrednél az anyagátadást végzik. 

3. A kötelék 00.30-kor megkezdte áttelepülését a 60 km távolságra 
kijelölt új körletbe. Az új körletbe való beérkezése 06.00-ra várható. At
település közben az üzemanyag szállító köteléket 05.30-kor légicsapás érte 
és 8 db töltőgépkocsi megsemmisült. Az alárendeltekhez utánszállitást 
végző gépjárművek az új körletbe parancs szerint 06.00-ra beérkeztek. Az 
új körletben 10.00-ig mozgás nincs. 

További tevékenység levezetése 

Az áttelepülés megkezdéséig a Htp. II. lépcsőben levő szállítóeszközök 
nem mozogtak, tevékenységüket hullámos vonallal jelöltük. 03.00-kor 
megkezdték az áttelepülést és 3 órás menet után az új körletbe érkeztek. 
Ezt a tevékenységet folyamatos, egyenes vonallal ábrázoljuk, tehát a lő
szerszállitó köteléknél 03.00-tól 06.00-ig húzzunk egy folyamatos, egyenes 
vonalat. Ugyanígy járunk el azoknál a kötelékeknél is, amelyeknél az át
település közben nem állt be változás. Mint a példából ismert, az üzem
anyag-szállitó köteléket 05.30-kor légicsapás érte. A csapás következmé
nyeinek felszámolását (30 perc) hullámos vonallal jelöljük. A csapást az 
ismert egyezményes jelzés szerint jelöljük. A megsemmisült 8 gépkocsit 
úgy jelezzük, hogy a csapás következményeinek felszámolása után meg
induló tevékenység vonalára - jelen esetben ez a menet folytatása -
felírjuk a tevékenységet végrehajtó szállitóeszközök számát. Példánk sze
rint: 46-8 = 38 gépkocsi. 

30 

' 



J 

' 

Az új körletbe való beérkezést szintén kis ábrába irt számmal cél
szerű jelölni. 

Olvassuk le nyilvántartásunkról a 06.00 órás helyzetet. Miszerint -
a lőszert szállító kötelék 34 gépkocsival beérkezett az új körletbe, 

- az üzemanyag-szállító kötelék a légicsapás következményeit fel
számolta és folytatja menetét, beérkezése 30 perc múlva várható, 

- a műszaki anyagot szállító gépjárművek a 2. század többi jármű
veivel együtt (15 gk. pc. és gk. anyaggal, 38 gk. egyéb anyaggal) a terv 
szerint beérkeztek az új körletbe, 

- az „y" egységtől a 16 db lőszert szállító gk. visszaérkezett. A Htp. 
II. lépcsőjében összesen 18 db üres gépkocsi van. 

4. A javitáson levő 3 db gk. 07.00-ra bevonult. 
5. 10.00-kor az alárendeltek részére további anyagok kerülnek után-

szállításra az alábbiak szerint: 
,,y"-hoz: 6 gk. lőszer, 6 gk. üza. 
,,x"-hez: 15 gk. lőszer, 10 gk. üza. 
,,Z''-hez: 8 gk. lőszer, 6 gk. üza. 
Távolságok a raktárak és az alárendeltek között: 
„y" 20 km 
„x" 25 km 
„Z" 25 km 
Az elérhető átlagos menetsebesség 25 km/óra. 
- A szállító kötelékek az anyagok átadása után az elöljáró által ki

jelölt anyagátadó pontra mennek anyagátvételre. Az anyagátadó pont és 
az alárendeltek (y - x - Z) között átlagosan 60 km a távolság. Elérhető 
sebesség 30 km/ ó. 

- Az elöljáró által átadásra kerülő anyag átvételében részt vesz a 
hadtáp lépcsőben levő valamennyi üres gépjármű is. Távolság: 30 km, el
érhető átlagos menetsebesség ugyancsak 30 km/ó. 

- A vételezés idejét az elöljáró 14.00-15.00 között határozza meg. 
- A vételezés után 15 db lőszert szállító gépjármű, 15 db töltőgép-

kocsi és 6 db pc. és gk. anyagot szállító gépjármű a Htp. I. lépcsőjébe, a 
többi gépjármű a Htp. II. lépcsőjébe vonul be. Távolság az anyagátadó 
pont és a Htp. 1. lépcső között 50 km, az anyagátadó pont és a Htp. II. 
lépcső között 30 km. 

A raktáraknál levő többi szállító gépjármű ez időben nem mozog. 
Első lépésként összegezve az elmondottakat, feladataink: 
- utánszállítás az alárendeltek felé; 
- anyagátvétel az elöljárótól; 
- az átvett anyag egy részéből Htp. 1. lépcső létrehozása, a többi 

szállítójármű bevonultatása a Htp. II. lépcsőbe. 
A meglevő ismereteink szerint végezzük el a nyilvántartás vezetését: 
- Az utánszállítást végző kötelékek indulási ideje 10.00 óra. 
- Megteendő távolságok: 
,,y" egységhez 20 km (s), elérhető átlagos menetsebesség (v) 

20 km/ó, az anyagátadás várható idősZűkséglete (tr ) 1 óra. 
Összes időszükségletünk a feltöltéshez (T) 
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Behelyettesítve: 

s 
T=v+tr =óra 

20 . 
T = 25 + 1 = 1,8 ora 

tehát 1 óra 48 perc alatt tudjuk „y" egységnél a tevékenységet befejezni. 

Jelöljük a tevékenységet az előzőekben leírt módszer szerint: 

- a továbbiakban a szállitó kötelék menetet hajt végre az anyag
átadó pontra. Távolság (s) 60 km, az úton elérhető átlagos menetsebesség 
30 km.1ó. Az út megtételéhez szükséges idő tehát 2 óra. Az „y" egységnél 
levő szállító kötelék indul 11.48-kor, beérkezik 13.48-kor. Vezessük le: 
húzzunk egy-egy vonalat időarányosan az „y" egységtől a „VÉTELEZÉS'' 
lőszer, illetve hajtóanyag rovatban. 

A többi utánszállitást végző köteléknél az előzőekhez hasonlóan 
vezessük le a nyilvántartást. 

- Az üres gépkocsikat 13.00-kor útbainditottuk az anyagátadó 
pontra. Ebből 18 gépkocsi lőszert, 3 gépkocsi kenőanyagot fog vételezni. 

- A fentiek levezetése után olvassuk le a nyilvántartásunkról a 14.30 
órai helyzetet. 

1. sz.d.: 47 gk. lőszert vételez az elöljárónál, 5 gk. lőszerrel rakott a 
HOR-ban. 

2. szd.: 3 gk. kenőanyagot vételez az elöljárónál (a korábban javítá
son volt 3 gk.), 5 gk. műszaki anyaggal, 15 gk. pc. és gk. 
anyaggal, 38 gk. egyéb anyaggal rakott a HOR-ban. 

3. szd.: 22 gk. üzemanyagot vételez az elöljárónál, 16 gk. üzemanyag
rakott a HOR-ban. (A szd.-nak 8 db gépkocsija légicsapás kö
vetkeztében korábban megsemmisült). 

- A korábbi intézkedés szerint létre kell hozni a Htp. I. lépcsőjét. 

Rendelkezésre álló adataink: 
- vételezés befejezése az elöljárótól 15.00-kor; 
- megteendő távolság (s) a Htp. I. lépcső körletébe 50 km; 
- elérhető átlagos menetsebesség 30 km/ó. 

Az előzőekből kiszámoljuk a beérkezés várható idejét: (T) 

s . 
T=-= ora 

V 

50 
T =--= 166 óra 

30 ' 
1 óra 40 perc, 

tehát a Htp. I. lépcső anyagi készletei a kijelölt szállitó kötelékkel az 
anyagátvétel után 1 óra 40 perc múlva érkeznek be. 

Vezessük le a nyilvántartáson: az anyagátvétel helyétől időarányosan 
húzzunk egy-egy vonalat a lőszer, illetve üzemanyagtól a Htp. I. lépcső lő
szer, illetve üzemanyag sorokba. Ugyanígy végezzük el a 6 db pc. és gk. 
ag. átcsoportosítását a Htp. IL lépcsőből a Htp. I. egyéb anyag sorába. 
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A többi gépkocsi a Htp. II. lépcsőbe vonul be. Adataink szerint a tá
volság 30 km, elérhető átlagos menetsebesség 30 km/6. Vezessük le és je
löljük a 17.00 órás helyzetet gépkocsi ábrákkal a korábbiak szerint. 

Htp. II. lépcsőben: (jelenleg elhelyezkedésben) 
- lőszerrel rakott az 1. szd.-tól 37 gk.; 
- üzemanyaggal rakott a 2 .szd.-tól 3 gk, 3. szd.-tól 23 gk.; 
- műszaki anyaggal rakott a 2. szd.-tól 5 gk., pc. és gk. anyaggal 

rakott a 2. szd.-tól 9 gk., egyéb anyaggal rakott a 2. szd.-tól 38 gk. 

Htp. I. lépcsőben: (jelenleg mozgásban) 
- lőszerrel rakott az 1. szd.-tól 15 gk., üzemanyaggal rakott a 3. szd.

,ól 15 gk., pc. és gk. anyaggal rakott a 2. szd.-tól 6 gk. 
Természetes a nyilvántartás tovább vezethető, azonban úgy gondolom 

az eddig levezetett példák bőségesen elegendők a nyilvántartás vezetési 
rendjének és szabályainak megértéséhez. 

A nyilvántartásból megfelelő következtetések is levonhatók. Ilye-
nek pl.: 

- a legdinamikusabb mozgás a lőszer szállító köteléknél van; 
- egyes időszakokban különösen nagy a feszítettség; 
- a 2. szd. alapvetően csak az áttelepülések során mozgott (gk. ve-

zetői legpihentebbek stb.). 
Ismételten hangsúlyozni kívánom, hogy a nyilvántartás vezetése fel

tételezi az állandó helyzetismeretét, áttekinthetőségét a megfelelő méret
arány és a különböző szín technikai megoldások biztosítják. 
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