
A katonai szállítások gazdaságossága fokozásának 
néhány problémája 

L é n ár t S á n d o r ny. alezredes 

Néphadseregünkben a csapatok kiképzésével, ellátásával, valamint a 
katonai objektumok építésével, fenntartásával és a magas fokú harcké
szültség biztosításával kapcsolatban különböző szállítási igények merül
nek fel, melyeknek nagy részét a népgazdaság különböző közlekedési vál
lalatai szállítóeszközeinek felhasználásával, kisebbik részét pedig a csapa
tok és intézetek szervezetszerű szállítóeszközeinek (főleg gépkocsi szállító
eszközök) igénybevétele útján elégítik ki. 

A népgazdaság különböző közlekedési vállalatai ún. közhasználatú 
vasúti, vízi, gépkocsi és légi szállítóeszközeit néphadseregünk csapatai, in
tézetei és egyéb szervei különböző (polgári és katonai) fuvarokmányok 
alapján, készpénzben történő fizetés vagy hitelezett fuvardíj térítés elle
nében - a néphadsereg szervezetszerű gépkocsi alegységeinek szállítóesz
kö?.eivel pedig az adott egység, intézet, szerv stb. részére megállapított 
szállító gépkocsi km kiszabat (norma) keretein belül - elégíthetik ki szál
lítási igényeiket. Ez azt jelenti, hogy úgy a közhasználatú, mind a szerve
zetszerű szállítóeszközök igénybevételével végrehajtott katonai szállítások 
jelentős összegű költségráfordítást igényelnek. Megbízható adatok hiányá
ban, csak a közhasználatú népgazdasági szállitóeszközökkel végrehajtott 
katonai szállitások költségeinek nagyságára kívánok utalni, amely 1 év 
alatt több millió forintot tesz ki. Ha figyelembe vesszük, hogy a gépkocsi
szállítások népgazdaságilag számított - tonnakilométerre vetített - ön
költsége 2,10 Ft körüli összeget (a vasúti szállításának kb. 4-5-szörösét) 
tesz ki, az is megállapítható, hogy a szervezetszerű gépkocsi szállítóeszkö
zök igénybevétele (átlagosan 4,0 t raksúlyú tgk.-kal számolva) esetén az 
egy szállítógépkocsi km kiszabat Ft-ban kifejezett ráfordítást - a rak
súlykihasználástól függetlenül - megközelítően 8,- Ft-tal lehet számolni. 
Csupán ilyen nagybani számvetéssel is megállapíthatjuk, hogy a néphad
sereg valamennyi szállítási igényei kielégítésének költségkihatása több 
millió forintra tehető, melynek tervszerű és gazdaságos felhasználása a 
szállítási költségek alakulása szempontjából is jelentőséggel bír. 

Következésképpen ez azt jelenti, hogy a katonai szállítások gazdasá
gosságának fokozása, a szállító csapatok és intézetek törzseinek, valamint 
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a katonai szállításokat tervezö és végrehajtásukat irányító, ellenőrző ka
tonai közlekedési szerveknek is fontos feladatuk. 

A katonai szállítások gazdaságosságának fokozásában - különösen a 
szállítási költségkeret gazdálkodás részleges, majd teljes (a néphadsereg 
egészére történő) bevezetése óta jelentős eredményeket értünk el. A kato
nai közlekedési szerveknél a szállítások tervezésével kapcsolatos munkák 
tökéletesítésének eredményeként különösen a katonai vasúti szállítás.ok 
gazdaságosságát sikerült az utóbbi években jelentős mértékben hövelni. 
Ezt a következőkkel értük el: 

- a gördülőanyag és vonatszámvetések körültekintőbb felülvizsgála-
1.ával, s ennek alapján a szállításhoz szükséges vasúti kocsik típus és rak
súly szerinti mennyiségének ésszerűbb megállapításával és biztosításával 
(így pL a gépjárművek és harceszközök szállításánál gazdaságosabban ki
használható nagy rakfelületű és nagy raksúlyú vasúti kocsik fokozottabb 
igénybevételével) ; 

- a rövid távolságra történő gazdaságtalan vasúti szállitások, továb
bá egyes anyagfajták és technikai eszközök (pl. a javításra váró és javí
tott gépjárművek) ésszerűtlen keretszállításának csökkenésével; 

- a központi szerveknél, a seregtest és. magasabbegység törzseknél a 
szállítási költségkeretekkel való gazdálkodáshoz nyújtott fokozottabb szak
mai segítséggel; 

· - a MA V központi és területi kocsiintéző szolgálatával való együtt
működés tökéletesítése útján a katonai szállításoknál legcélszerűbben ki
használható vasúti kocsik biztosltásával. 

Az a körülmény, hogy az elmúlt 2-3 év alatt - nagyjából azonos költ
ségráfordítás mellett - mintegy 20-30%-kal sikerült növelni a vasú ti 
szállításokra felhasznált kocsik mennyiségén belül a nagy rakfelületű és 
nagy raksúlyú vasúti kocsik arányát, azt bizonyítja, hogy lényegében 
azonos tengelykm felhasználás, tehát azonos fuvardíj ráfordítás mellett, 
sokkal nagyobb mennyiségű katonai anyagot, gépjárművet és harceszközt 
szállítottunk el. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb szállítási teljesítményt ke
vesebb költségráfordítással értük el, s ezzel a katonai vasúti szállítások 
gazdaságosságát az elmúlt 2-3 évben eredményesen tudtuk fokozni. 

A cikk bevezető részében már kifejtettem, hogy a néphadsereg szálli
tási igényeinek kielégítését egyrészt a közhasználatú vasúti, gépkocsi, vízi 
és légi szállítóeszközök felhasználásával, másrészt a néphadsereg szervezet
szerű gépkocsiszállító alegységei gépkocsijainak igénybevétele útján lehet 
biztosítani. 

Mint ismeretes, a közhasználatú szállítóeszközök igénybevételével 
végrehajtott katonai szállltások költségei - a költségkerettel rendelkező 
központi katonai közlekedési szerv (MNHF ö. Közi. és Száll. 0.) által a 
központi szervek és seregtesttörzsek részére meghatározott szállítási költ
ségkeret terhére - a fuvarozó vállalatok által benyújtott fuvarszámlák 
alapján, központilag (a KKSZV útján) nyernek kielégítést. A szervezet
szerű gépkocsiszállító eszközök igénybevételével végrehajtott katonai szál
lítások pénzben kifejezett költségráfordításai viszont - a jelenlegi igény
bevételi rendszer mellett - megnyugtató módon nem mutathatók ki, s 
ezért ezen szállítások gazdaságos vagy gazdaságtala-n volta, illetve haté-
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konysága jelenleg egyáltalán nem, vagy csak igen bonyolult módon érté
kelhető. 

Éppen ez utóbbi körülmény indokolja, hogy a katonai szállítások gaz
daságosságának további fokozása érdekében a szervezetszerű gépkocsi 
szállítóeszközök igénybevételének megfelelő szabályozása szükséges, mivel 
ezzel lehetséges további jelentős eredményeket elérni. 

1. A közhasználatú szá!Zítóeszközökke! végrehajtandó katonai szállí
tások gazdaságossága fokozásának lehetőségei 

Annak ellenére, hogy néphadseregünk csapatai, intézetei és egyéb 
szervei rendelkeznek a magas fokú harckészültség fenntartásához szüksé
ges szervezetszerű szállítóeszközökkel, korszerű csapat- és harcjárművek
kel, a csapatok kiképzése és a napi élet biztosítása, továbbá a katonai lé
tesítmények építése és fenntartása érdekében - a főleg békében végre
hajtandó szállítási igények kielégítésére - kénytelenek igénybe ·venni a 
népgazdaság különböző szállító vállalatainak közhasználatú szállítóeszkö
zeit is. Ezt részben a szervezetszerű gépjárművek és harci technikai esz
közök harckészültségi szempontból indokolt megóvása, részben pedig gaz
daságossági szempontok teszik szükségessé. 

Ismeretes, hogy a katonai -szállításokra békében legnagyobb mérték
ben igénybe vett vasúti közlekedésnél az új gazdaságirányítási rendszer 
bevezetésével (1968. jan. 1.) egyidőben a Katonadíjszabáo tengelyki!ométe
renkénti díjtétele 2,40 Ft-ról 3,60 Ft-ra, vagyis 500/o-kal emelkedett. 

De a felemelt díjtétel mellett is gazdaságosan kihasználható: 

- a nagy rakfelületű és nagy raksúlyú (pl. a régi Sy sorozatú 2 ten
gelyes és a 80 t-ás 6 tengelyes) vasúti kocsik katonai szállításokra történő 
fokozottabb igénybevételével; 

- általában a vasúti szállítótér (kocsik) raksúlyig történő kihaszná
lásának fokozásával; 

- az építőanyag és a javítandó gépjárművek és harceszközök szállí
tásánál tapasztalható gazdaságtalan, kereszt-szállítások megszüntetésével 
vagy legalábbis a minimálisan legszükségesebb mértékűre történő csök-
kentésével; · 

- az üzemanyag-szállításoknak a vasúti tartálykocsik raksúlyának 
jobb kihasználásával történő megszervezésével; 

- a csapatszállítmányoknál a gépjárművek és harceszközök vasúti 
kocsikon való elhelyezése korszerű módszereinek eddigieknél szélesebb 
körű alkalmazásával. 

a) A gazdaságtalan katonai vasúti szállitások jelentős részét teszik 
ki az építőanyagok és a javításra váró gépjárművek és harci téchnikai 
eszközök még mindig elég gyakran előforduló keresztirányú szállitásai. 

Az előbbi abban nyilvánul meg, hogy valamilyen oknál fogva, a ka
tonai létesítmények építéséhez és fenntartásához szükséges anyagokat nem 
minden esetben a felhasználási helyhez legközelebbi gyártó vagy kiter
melő vállalatnál, illetve telephelyről rendelik meg az elhelyezési szolgálat 
illetékes szervei. Ez a szállítási távolságok indokolatlan növekedését, ese
t1'nként pedig egyes építőfajták keresztirányú szállítását, s ezzel nagyobb 
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összegű fuvarköltséget, végeredményben gazdas·ágtalan vaSúti szállítást 
eredményez. Véleményem szerint az építőanyagok vasúti szállításának gaz
daságossága az építési és kiviteli tervek időbeni (korábbi) elkészítésével; 
a jóváhagyott tervek alapján végrehajtandó· építési és karbantartási mun
kák anyagszükségletének kellő időben történő megállapításával és az azok
ra vonatkozó megrendelések gyártó vagy kitermelő vállalatokhoz való mi
előbbi eljuttatásával; az építőanyag· szállítási határidőknek az .építési (ki
viteli) _ terveknek megfelelő és összehangolt programozás útján történő 

megállapításával jelentős mértékben volna fokozható. 

b) A javítandó gépjárművek és harci technikai eszközök gazdaságta
lán vasúti szállításainak lényege az, hogy a csapatoktól a meghibásodott, 
rendszerint közép- vagy- nagyjavításra szoruló gépjárműveket és harci 
technikai eszközöket a központi tádntézeteknek kell a csapatoknak leadni, 
illetve oda beszállítani. Ezeket azután - a központi tárintézeteknél műkö
dő vagy esetenként rriegalakítOtt - ,,bizottság'1 vizsgálja meg, amely ok
mányban rögZíti a közép- vagy nagyjavítás során elvégzendő munkákat, 
melyeket az ország különböző városaiban működő polgári vagy katonai 
javító vállalatok (bázisok) .- megrendelés alapján - hajtanak végre. Ezt 
követően a javítandó gépjárműveket és harci technikai eszközöket a köz
ponti tárintézetekből - sok esetben a leadó alakulat székhelyén működő 
- javító vállalathoz· vagy katonai javító bázisra szállítják ki, majd a ja
vítás elvégzése után vissza. a központi tárintézetbe, ahol az esetleges azon
nali pótlás (csere) nélkül leadott gépjárművet vagy harci technikai eszközt 
a leadó alakulat átveheti és - esetleg már harmadszor ugyanazon a szál-. 
lító vonalon - kiszállítja az alakulathoz. A katonai vasúti szállítások ezen 
fajtájának ilyen -.r3cionálisnak éppen' nem nevezhető - megszervezésé
vel jelentős összegű szállítási költségtöbblet merül fel, amelyeknek meg
szüntetése - véleményem szerint - az alábbi~kkal volna elkerülhető: 

- a csapatok (magasabbegységek, egységek, intézetek stb.) szervezet
szerű javítóműhelyeikben nem ja-Vítható, illetve tartalék alkatrész vagy 
fődarabcserével üzemképessé nem tehető, tehát közép- vagy nagyjavítást 
igénylő gépjárművek és harci technikai eszközök gyűjtésére, a javító vál
lalatokhoz vagy javító bázisokhoz legközelebb eső, esetleg ezekkel egy vá
rosban (helyőrségben} levő alakulatot (intézetet) lehetne kijelölni, ame
lyekhez - 1nint ún. körzeti sérültgépkocsi-harckocsi gyűjtőhelyekre - ki
sebb távolságra történő vontatással, esetleg vasúti vagy közúti (trailler) 
szállítással a javítandó gépjárműveket és harci technikai eszközöket le le
hete adni a kijelölt alakulatoknak; 

- megfelelő mennyiségű sérült gépkocsi és harci technikai eszköz- le
adása (összegyűjtése) esetén SGHGYl'l-ként kijelölt alakulat (intézet) pk. 
techn. h.-e a .korábban már említett központi szakértő bizottság (2-3 fő) 
tagjaival együttesen ellenőriznék, illetve vizsgálnák meg a sérült gépko
csikat és harci technikai eszközöket, h.atároznák meg az azokon elvég
zendő Javítási munkálatokat, s intézkednének a megfelelő· javító bázisok
nak, illetve vállalatoknak gyűjtő alakulat (intézet) által történő átadására; 

- a sérült gépjárműveket és harci technikai eszközöket közép- és 
nagyjavításba leadó alakulatok az állományukba tartozó gépjárművek és 
hard.technikai eszközök javítás utáni átvételéről és javító bázistól (válla-
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!attól) .történő elszállításáról. a bizottsági jegyzőkönyvek, illetve megren
delő levelek vagy más okmányok alapján önállóan gondoskodnak. 

A sérült gépjárművek és harci technikai eszközök fentiekben vázolt 
javítási rendszerének bevezetése eset_én - a technikai >"szemlebizottságok" 
lényegtelen utazási költségeinek növekedése mellett ~ jelentős mértékben 
lehetne csökkenteni a vasúti szállítóeszközök - sok esetben gazdaságta
lan - felhasználását, s ezzel egyidejűleg fokozha,tnánk,a sérült gépjármű
vek és harci technikai eszközök javításával .kapcsolatos katonai szállítások 
gazdaságosságát. 

c) A néphadsereg csapatainak kiképzése és harckészültsége megfelelő 
színvonalon tartása jelentős mennyiségű üzemanyag felhasználását, táro
lását, s a tárolt készletek rendszeres cserélését, továbbá ennek megfelelő
en jelentős volumenű üzemanyag ~állítását teszi szükségessé, amelyet je
lenleg zömében vasúti tartálykocsik igénybevételével hajtunk végre. fgy 
az üzemanyag-ellátással kapcsolatos katonai vasúti szállítások gazdaságos
ságának további fokozásában nagy jelentősége van a vasúti tartályko
csik ésszerű felhasználásának, 

A katonai ellátási szállítások ezen fajtája gazdaságosságának fokozá
sát egyrészt jelenlegi ellátási rendszer, másrészt a közúti üza. szállítóesz
közök célszerű alkalmazásának hiánya és egyéb tényezők (tároló kapacitás 
hiánya, ellátás szervezési hiányosságok stb.) akadályozzák. 

A katonai üzemanyag-szállitások gazdaságosságának fokozása és az 
ellátási rendszer további tökéletesítése érdekében - véleményem szerint 
- a következők szükségesek: 

- ahol erre lehetőség van és a nagyobb mennyiségű üzemanyagot 
felhasználó alakulatok rendelkeznek is megfelelő tároló kapacitással -
a szükséges minőségi és mennyiségi átvételi eljárások, valamint a díszpo
nálási rendszer racionalizálása és gyorsítása útján - lehetőleg nagy rak
súlyú (40-60 t-ás) vasúti tartálykocsik felhasználásával a gyártó vállalat
tól (import esetén a határállomásoktól) közvetlenül - a központi üza. tár
intézetek közbeiktatása nélkül - történjen az alakulatok (intézetek) ré
szére az üzemanyagok kiszállítása; 

- az egyes ellátási időszak alatt kisebb mennyiségű üzemanyagot 
felhasználó egységeknél - a nagy befogadóképességű vasúti tartálykocsik 
jobb kihasználása érdekében - az üza. tároló kapacitás növelése, amely 
a földalatti tárolóhelyek (kutak) számának és befogadóképességének nö
velése, felszíni tárolóeszközök (nagyobb űrtartalmú üza. tárolók kiselej
tezett vasúti tartálykocsik stb.) beszerzése és telepítése útján volna meg
valósítható; 

- az ellátási rendszer racionalizálására szervezési intézkedések foga
natosítása. Ez utóbbi vonatkozásban olyan rendszabályok bevezetését, hogy 
az egy helyőrségben elhelyezett és az ellátási időszakban kisebb mennyi
ségű üzemanyagot felhasználó alakulatok részére - az alakulatonként 
szükséges kisebb mennyiségű (5-10 t) és azonos fajtájú üzemanyagot - • 
egy nagyobb befogadóképességű (raksúlyú) vasúti tartálykocsiban és nem 
alakulatonként több 2-2 tengelyes (esetenként 4 tengelyes) vasúti tar
tálykocsi felhasználásával szállítsák ki a szükséges mennyiségű üzemanya-
got, melynek a kiutalásra vonatkozó utalványoknak megfelelő kiszolgál-
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tatásáról (elosztásáról) az intézkedésben megjelölt alakulat üza. szolgálat
vezetője gondoskodna. Hasonlóképpen lehetne a nagy befogadóképességű 
vasúti tartálykocsik üza. szállításra történő gazdaságosabb igénybevételét 
fokozni oly módon, hogy az egyazon szállítóvonalra eső helyőrségekben 
elhelyezett alakulatok részére szükséges kisebb mennyiségű üzemanyagot 
1 db nagy raksúlyú vasúti tartálykocsiban, ún. lépcsőzetes továbbítással 
és egy-egy alakulat üzemanyagának átadása (lefejtése) utáni „újrafeladás
sal" szállíthatnák ki. Ez utóbbi esetben a lépcsőzetesen továbbításra kerülő 
nagy raksúlyú vasúti tartálykocsikból az együtt szállított üzemanyagok az 
ellátandó alakulatok részére történő utalvány szerinti átadását a feladó 
központi tárintézet megbízottjának (árukíséröjének) közreműködésével le
hetne biztosítani, akinek utazási (csak visszaútban) és ellátási költségei 
(napidíja és szállásdíja) mint szállítási költségmegtakarítás sokszorosan 
megtérülne. 

d) A csapatszállításoknál a szállított csapatok gépjárműveinek és harci 
technikai eszközeinek vasúti kocsikon való ésszerű elhelyezése egyik leg
fontosabb előfeltétele a katonai vasúti szállftásokra igénybe vett vasúti 
szállítóeszközök gazdaságos felhasználásának. Ennek előfeltételeit a tör
zsek gördülőanyag és vonatszámvetések, általában vasúti szállításra vo
natkozó számvetések körültekintőbb kidolgozásával, a katonai közlekedési 
szervektől az adott szállításhoz reálisan szükséges vasúti gördülőanyag 

pontos és tervszerű igénylésével biztosíthatják. Ilyen alapos ellenőrző 

munkával elérhető az, hogy a katonai közlekedési szervek az adott szál
lításhoz a mennyiségileg és típus szerint feltétlenül szükséges vasúti ko
csik kiállítását biztosítják, s ezzel a feleslegesen kiállított vasúti kocsik 
mennyiségét csökkentsük, vagy a már folyamatban levő rakodás közben 
kell az esetleg hiányzó vasúti kocsik kiállitásáról gondoskodniuk, amely 
rendszerint nagy nehézségekkel jár. 

A leggondosabb tervező munka, vagyis a vasúti gördülőanyag igény
lések és számvetések kidolgozása esetén is nagy jelentősége van a katonai 
vasúti szállítások gazdaságosságának fokozásában - következésképpen a 
sz_állítási költségek csökkentésében - a vasúti kocsik ésszerű felhasználá
sának, a gépjárművek és harci technikai eszközök azokon való helyes el
helyezésének. Ennek néhány korszerű módszerére és lehetőségére kívánom 
az olvasók figyelmét felhívni, bár ezek alkalmazását az új Katonai Szállí
tási Utasítás - megfelelő biztonsági rendszabályok foganatosítása és mű
szaki feltételek megléte esetén - kötelezővé teszi a szállítandó csapatok 
számára, de szélesebb körű alkalmazásuk terén bizonyos tartózkodás még 
most is tapasztalható. 

Az itt említésre kerülő korszerű rakodási módszerek lényege abban 
foglalható össze, hogy mindegyik alkalmazásánál a rendelkezésre álló vas
úti kocsik rakfelületének vagy raksúlyának teljes, azaz lehető leggazda
ságosabb kihasználását érhetjük el, aminek a katonai vasúti szállítások 
gazdaságossága fokozása, végeredményben a szállítási költségek csökken
tése szempontjából, rendkívül nagy jelentősége van. 

A szállítandó gépkocsik vasúti kocsikon történő elhelyezésének (be
rakásának) - az új Utasításban is előírt - korszerű és gazdaságos mód
szerei a következők: a kisméretű gépkocsik (Gaz-69/A, Gaz-69/B stb.) na-

8 129 



gyobb felületű gépkocsikon (Zil, Csepel stb.) való előzetes elhelyezése és 
ezekkel együtt (ún. kétrétegben) történő berakása a vasúti pőrekocsikra. 
A kisméretű gépkocsik nagyobb rakfelületű tehergépkocsikra történő fel
rakására a vasúti oldalrakodók külső ellenfalát vagy külön erre a célra 
készített feljáró hidat lehet felhasználni, majd azokat a tehergépkocsikon 
a vasúti kocsipallón alkalmazott módszerekkel szükséges kiékelni és röJ
zíteni. 

A katonai gépjárművek és harci technikai eszközök vasúti kocsikon 
történő tömör elhelyezésének, következésképpen a vasúti kocsik raksúlya 
és rakfelülete ésszerű és gazdaságos kihasználásának egy sor egyéb mód
szere ismertetését ezen tanulmány terjedelme nem teszi lehetővé, de az új 
Katonai Szállítási Utasításban előírt korszerű rakodási módszerek alkal
mazásával és ezekkel kapcsolatban az Utasítás által meghatározott bizton
sági rendszabályok betartásával a katonai vasúti szállítások tökéletesítése 
és gazdaságosságuk fokozása biztosítható. 

2. A katonai szállítások gazdaságossága fokozásának lehetőségei a 
néphadsereg szervezetszerű szállítóeszközeinek felhasználásával 

Mint ismeretes, és ahogy erre már a cikk bevezető részében is utal
tam, a csapatok és intézetek szállítási igényeinek kielégítésére - a köz
lekedési vállalatok ún. közhasználatú szállítóeszközein kívül a fuvardíjak 
~zállítási hitelkeret terhére, készpénzben történő kifizetése vagy megfelelő 
katonai fuvarokmányok (Katonai szállitmánylevél stb.) alapján, hitelezett 
központi elszámolásra és kiegyenlítése mellett - felhasználják a néphad
sereg gépkocsiszállító alegységeinek szervezetszerű szállítóeszközeit is. Ez 
utóbbiak katonai szállitásokra való felhasználása (igénybevétele) az MN 
Pc. és Gjmű. Techn. Főnökség által megállapított kilométerkiszabat (nor
ma) alapján és a Gépjárműszolgálati Utasítás előírásai szerint történik. 

Tudomásom szerint a szervezetszerű gépkocsi szállítóeszközök katonai 
szállításokra való hatékonyabb (gazdaságosabb) felhasználását ösztönző 
intézkedések - kivéve az üzemanyag-takarékossági és javításközi km nö
velést célzó jobb karbantartási munka premizálását - nincsenek hatály
ban. 

A Katonai Szállitási Utasítás I. fejezete a katonai szállítások végre
hajtását elrendelő vagy azok tervezését végző parancsnokok számára elő
írja, hogy egy adott szállítási feladat végrehajtására vonatkozó elhatáro
zásaik (döntésük) meghozatalánál - különösen a békében végrehajtandó 
szállítások esetében - kötelesek mérlegelni a gazdaságossági tényezőket 
is. Az Utasítás előírása, valamint a seregtestek, magasabbegységek, egysé
gek és intézetek részére központi hitelként rendelkezésre álló szállítási 
költségkeretek ésszerűbb és gazdaságosabb felhasználása érdekében szük
ségesnek látszik olyan rendszabályok kidolgozása, amelyek alapján a gép
kocsiszállító alegységek szervezetszerű szállítóeszközeit is csak a szállítási 
költségkeret megterhelése mellett lehessen szállítási feladatokra igénybe 
venni. 

A szervezetszerű gépkocsi szállítóeszközök ilyen módon történő igény
bevételének (fuvardíjelszámolás melletti felhasználásának) alapját a nép
gazdaság közhasználatú gépkocsiszállitó vállalatai által végrehajtott ka-
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tonai szállitások fuvardíjának elszámolására szolgáló tarifarendszerhez 
(óra/km díjas vagy raksúlyos) hasonló díjtételek kialakításával és beveze
tésével lehetne biztosítani. Az ily módon megállapított díjtételek alapján, 
a szervezetszerű gépkocsi szállítóeszközök igénybevétele esetén a felszá
mítható fuvarköltségek a szállítási költségkerettel gazdálkodó alakulatok
nál - e célra kialakítandó pénzügyi okmány alapján - a költségkeretet 
terhelő kiadásként, a gépkocsiszállító alegységeknél pedig - mint a szálli
tási teljesítmény „ellenértéke" - bevételként volnának kimutathatók. A 
fuvarköltségek elszámolása módszereinek és formáinak kialakításánál a 
vállalatként működő gőzmosodák és szolgáltatásukat igénybe vevő (utalt) 
alakulatok közötti pénzügyi elszámolás tapasztalatait lehet figyelembe 
venni. 

A szervezetszerű gépkocsi szállítóeszközök „fuvardíjának" alapját ké
pező tarifák (díjtételek) kialakítását a Pc. és Gjmű. Techn. Főnökség - a 
katonai közlekedési szolgálat megbízottjaiból létrehozandó bizottság -
pénzügyi és közgazdasági szakemberek bevonásával végzi. A díjtételek, il
letve az azok alapján végrehajtott szállítási teljesítményért felszámítható 
fuvarköltségek feleljenek meg a népgazdasági gépkocsifuvarozó vállalatok 
részére fizetendő költségeknek, de feltétlenül foglalják magukba mindazon 
anyagi, technikai, pénzügyi, üzemi stb. ráfordítások pénzben kifejezett ér
tékét, amelyek a gépkocsiszállitó alegységek szervezetszerű szállitó gép
kocsijaival végrehajtott katonai (népgazdasági - pl. polgári vállalatnak 
vagy magánszemélynek végzett fuvarozás) szállitásoknál az egységnyi 
szállítási szállitási teljesítmény (pl. óra/km, árutonna km stb.) teljesítése 
esetén mint „önköltség" felmerül és mint „haszon" reálisan felszámítható. 

A díjtételek megállapításánál figyelembe veendő gazdasági-műszaki 
mutatók és egyéb közgazdasági tényezők részletesebb elemzését és azok
nak a díjtételek kialakítására gyakorolt hatását a cikkben nem lehetséges 
elvégezni, de nem is tartom ezt most szükségesnek. Csupán arra kívántam 
a figyelmet felhívni, hogy a szervezetszerű gépkocsi szállítóeszközök ka
tonai szállításokra való igénybevételének eldöntésénél sem elegendő a dön
tésre jogosult parancsnoknak csak abból kiindulni, hogy a szállítógépko
csik felhasználására rendelkezésre áll-e a szükséges km-tartalék és üzem
anyag. Hanem - a gazdaságosság fokozása érdekében - azt is tegyék 
megfontolás tárgyává, hogy az adott szállítási feladat végrehajtására mi
lyen közlekedési ágazat, melyik szállítási vállalat, milyen fajtájú (típusú) 
és mennyiségű szállitóeszközét lehet a leggazdaságosabban felhasználni. 

A népgazdaság állományába tartozó gépkocsiszállító egységek (alegy
ségek) szállítóeszközeinek fentiekben leírt módon történő katonai szállítá
sokra való felhasználása rendszerének bevezetése esetén lehetővé válna az, 
hogy ezen egységeknél (alegységeknél) - a személyi állomány kiképzé
sére szükséges kilométerkiszabat (norma) jelenlegi rendszerét fenntartva 
- a konkrét szállítási tevékenységek hatékonyabbá tétele, lényegében a 
gazdaságosság fokozása érdekében - a különböző gazdasági, üzemi, tech
nikai, teljesítményi stb. mutatók vizsgálata és elemzése alapján - a ka
tonai közlekedési szolgálat megfelelő szervei, a parancsnok htp. és techn. 
helyettesei a szükséges szervezési, műszaki-technikai és gazdasági intézke
déseket időben megtehessék. 
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Csak röviden kívánok utalni arra, hogy a katonai szállításokra igény
be vett népgazdasági és szervezetszerű szállítóeszközök jelenleginél gazda
ságosabb felhasználása érdekében - a cikkben vázolt gazdasági-műszaki 
rendszabályok csak hosszabb távon megvalósítható realizá1ásáig is -
egyes intézkedéseket lehetséges már most megtenni. 

A cikkben a katonai közlekedési szolgálatnál végzett közel 2 évtizedes 
munkám tapasztalatait felhasználva - a teljességre és az általam felvetett 
gondolatok és javaslatok csalhatatlannak való minősítésére vonatkozó tö
rekvés nélkül kíséreltem meg a katonai szállítások gazdaságossága foko
zásának és szervezés-technikai feltételeinek néhány problémáját elemezni. 
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