
Gondolatok a szállítási rendszer korszerűsítéséről 

L i t t o m e r i ez k i J á n o s mk. főhadnagy 

Az MN szállítási rendszere kialakulását tekintve mintegy negyedszá
zados történelmi folyamatot ölel fel. Szállítási rendszerünk gerincét a 
szervezetszerű járműveink, a MÁV és a VOLAN igénybevétele képezi. Az 
MN- felszerelése, szervezeti kialakítása és anyagi ellátottsága az utóbbi 
tíz esztendőben jelentős minőségi változáson ment át. A technika fejlő
désével az ellátás anyagi szükségletének volumene többszörösére növe
kedett. Ez a szállítási kapacitást és teljesítményt fokozottan igényli. En
nek megfelelően alapvető követelmény az, hogy az anyagi eszközök szál
lítása feleljen meg a korszerű harc, hadművelet és az ebből fakadó" had
tápbiztosítási igényeknek. 

Az MN szállítási rendszere az MN hadtápbiztosítási rendszer szerves 
része. Szakkáderek és berendezések össszességéböl optimálisan kialakított 
olyan apparátust, melyet az MN szállítási szükségleteinek hatékony kielé
gítése érdekében hoznak létre. Mivel a szállítási szükségletek és azok ki
elégítésére alkalmas technika szakadatlanul fejlődik, korszerűsödik, ezért 
maga a szállítási rendszer is állandó fejlesztés, korszerűsítés tárgya. Az 
MN utóbbi időben bekövetkezett fejlődését vizsgálva megállapíthatjuk, 
hogy az anyagi eszközökkel történő ellátásban jelentős mennyiség"i és mi
nőségi változások történtek, ugyanakkor a szállítási rendszer alapvetően 
nem változott. Ez a tény olyan feszültséget hozott létre, amely törvény
szerűen indokolja a szállítási rendszer korszerűsítésének, fejlesztésének 
elengedhetetlen szükségességét. Korszerű szállítási rendszer alatt értjük 
mindazon követelmények és feltételek összességét, melyek teljesítésével 
az MN szállítási szükségletei időben és térben egyaránt hatékonyan kielé
gíthetők. 
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Követelmények : 

a tömegszerűség; 
a tervszerűség; 
a gazdaságosság; 
a sebesség, biztonság. 

Feltételek: 
- következetes, hatékony közlekedéspolitika; 



, 

korszerű á.nyagi-technikai bázis; 
megfelelő, koordinált tervezés és irányítási rendszer; 
az új rendszerhez alkalmazható szervezeti formák; 
jól szervezett, képzett, irányító és végrehajtó- apparátus. 

A felsorolt követelmények és feltételek között kölcsönös összefüggés 
áll fenn. Ha a feltételek közül bármelyik nem adott, a követelmények 
n-em teljesíthetők; azá.z nem beszélhetünk korszerű szállítási rendszerről. 
A jelenleg kialakult szállítási rendszer korszerűsítése kétségtelenűl sok
féle tényezőtől függ, bonyolult probléma, amely nem önmagától, hanem 
csak összehangolt tervszerű munka nyomán oldódhat meg. 

a) Tömegszer_űség 

Az MN szállítási feladatainak tonnában kifejezett mennyisége úgy 
béke, mint háborús időszakban jelentős. Alapvető fogyóanyagokból a csa
patok fenntartása és kiképzése érdekében békében évente szállításra ke
rülő anyagok volumep.e közel 200 ezer tonna, _melynek -nagyobbik hánya
da, több mint 100 ezer tonna, a csapatok eszközeivel kerül elszállításra. 

A feladat jelentőségét fokozza az a tény, hogy háborús viszonyok kö
~ött a szállítások volumene megsokszorozódik és azok_at I."endre bonyolult 
körűlmények mellett, korlátozott idő alatt kell végrehajtani. A jelenlegi 
kialakult normatívák szerint egy hadsereg támadó hadművelet több tíz
ezer (30-40 ezer) tonna anyagát 8-10 napon belül kell eljuttatni a fel
használókig. Gyakorlati tapasztalataink alapján a vasúti berendezések 
romboltsága esetén a fenti feladatokat a szolgálat csak nagy nehézségek 
árán tudja megoldani. A fentiekből kitűnik, hogy a szállítási szükségletek 
szakadatlanul növekszenek, kielégítésűk a szolgálat részéről egyre nehe
zebbé válik. 

b) Tervszerűség 

Az MN szállítási feladatainak végrehajtása jelenleg a szállítási tago
zatoknak megfelelően a magasabbegységekig bezárólag időszakos és havi 
tervek alapján történik. Nem mondható el egyértelműen - szállító szak
mai szempontból - ez a tervszerű tevékenység a központi jellegű szállítá
sokra is. Ugyanis a fegyvernemek és szakszolgálatok illetékes szervei kü
lön-külön adnak diszpocíciót a csapatok felé a központi ellátású anyagi 
eszközök szállítására, amely a fegyvernemek és szakszolgálatok részéről 
terv szerint történik, de szállító szakmai szempontból ez a tervszerűség 
már nem mutatkozik. A csapatok részére ez a tény rendszertelenséget, in
dokolatlan keresztbeezállításokat, kihasználatlan futásokat eredményez. 

Természetesen az, hogy a központi jellegű szállítások szállító szakmai 
szempontból rendszertelenek és szervezetlenek, nem ok nélküli okozat. 
Legfőbb oka, hogy a jelenlegi szállítás-irányítási rendszerünk nem olyan 
felépítésű, amely biztosítani tudná ennek a szerteágazó problémának a 
megoldását, valamint nem közelíti eléggé a háborús szállításirányítási el
veket. fgy például a fegyvernemek és szakszolgálatok önállóan diszponál
nak a VOLAN válllalatok és a csapatok felé. A központ szállítókötelék a 
központi jellegű szállításokban nem vesz részt, vagy csak esetenként igen 
minimális méretekben. A távolsági szállítások központilag nem koordinál
tak, sok az űres futás stb. 
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A fentiek szerint addig, míg a csapathadtáp tagozatban a szállítások 
általában tervszerűek, a felsőbb tagozat ellátási jellegű szállításai nem 
koordináltak. Ez a tény az elkövetkezendő években egyre nagyobb nehéz. 
ségek elé állítja úgy a szolgálat vezetését, mint a csapatokat. 

· c) Gazdaságosság 

Az MN szállítáSi szükségleteinek egyre fokozódó mennyiségi növeke
dése a vele párosuló gazdaságosságot mint minőségi követelményt, egyre 
jobban igényli. A jelenleg érvényben levő normatívák alapján az MN-ben 
a tehertonnakilométerre vonatkoztatott szállítási költségek az alábbiak 
szerint alakulnak : 

-MAV 
- VOLAN 
- SAJAT 

0,36 Ft 'ttkm 
1,95 F(,ttkm 
1,32 Fthtkm 

A '3AJAT szállítási költségek természetesen csak a nagybani szállítá
sok alapján vett önköltséget tartalmazzák, nincs beszámítva a VOLAN
nál figyelembe vett nyereség és egyéb díjtétel. 

A fentiek egyértelműen igazolják, hogy gazdaságilag legcélravezetőbb 
a MA Vés a SAJAT eszközökkel történő szállítás. Azonban célszerűnek lát
szik a gazdasági szakember szemével mélyebben vizsgálni a témát. Az MN 
szállítási rendszerében többszáz olyan gépjármű van, amely egyáltalán 
nincs vagy csak igen minimális mértékben van kihasználva. Ezt igazolja 
az a tény is, hogy az MN szállító gépjárművei átlag jelenleg csak 6-
7000 km-t futnak évente. Következésképpen egy olyan rejtett költségre 
kell a figyelmet felhívni, amely mindenki 'előtt ismert, de nehezen mér
hető. 

Amíg a MAV és a VOLAN az MN részére szállításokat végez, addig 
az MN SAJAT eszközeinek egy része szállítási teljesítményt nem produ
kál, azaz kihasználatlanul áll. A tervszerű felhasználás a harckészültséget 
sem befolyásolná jelentősen. Véleményem szerint nem követünk el nagy 
hibát, ha azt mondjuk, hogy a SAJAT eszközeink ilyen esetekben adódó 
állásköltsége a MAV és a VOLAN tehertonnakilométerre eső szállítási 
díjtételét kb 1 Fntkm-rel megnöveli. Ha ezt elfogadjuk, gazdaságilag 
igazoltuk, hogy a MA V és VOLAN szállítások gazdaságilag nem is olyan 
kedvezőek az MN vonatkozásában. 

A fenti szemléletben végzett számításnak a szállítási távolság szab ha
tárt, mely szerint a közúti szállítás a vasúti szállításnál csak akkor gazda
ságosabb, ha a szállítás 80 km-en belül történik és az egyszerre elszállí
tásra kerülő anyag mennyisége 30 t-nál nem több. 

Természetesen a 80 km-es szállítási távolság mint határ, nem minden 
esetben törvényszerű. A szállítások ésszerű vezetésével és tervezésével 
nagyobb távolságokra is lehet közúton gazdaságosan szállítani. Ennek 
alapja az, hogy a szállítási feladatokat olyan járatokba tömörítsük amely 
lehetőleg 80 km-nél nagybb szakaszokból tevődik össze. A fentiekből 
kitűnik, hogy a szállitások gazdaságosabbá tétele a helyes közlekedéspo
litika és a szállítás-szervezési módszerek függvénye. 
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d) Sebesség, biztonság 
A korszerű szállítási rendszerrel szemben támasztott követelmények 

közül egy adott esetben kiemelt fontossággal bír a sebesség és biztonság. 
A hadművelet sikerének egyik kulcsponti kérdése az, hogy az anyagi esz
közök kellő időben és mennyiségben érkezzenek a rendeltetési helyre. 

A jelenlegi tapasztalatok alapján a szállító járművek átlagos szállítási 
sebességei az alábbiak: 

- vasúti szállítás 
- közúti szállítás 
- vízi szállítás 
- légi szállítás 

8-10 km/ó 
12-15 km/ó 
4- 6 kmó 

60-80 km/ó 

A fenti szállítási sebességek a biztonság megtartása mellett a külön
féle állásidők csökkentésével növelhetők. !gy leghatékonyabban a rako
dási idő csökkentésével. A rakodási idő csökkentését célzó tervszerű fej
lesztés napjainkban már megindult. Ezen a területen a HM Anyagmozga
tási Bizottság a korszerűsítésre szép eredményeket ért el. 

A korszerű szállítási rendszerrel szemben támasztott követelmények 
minden oldalú kielégítése szükségszerűen igényli mindazon feltételeket, 
melyekkel a követelmények teljesíthetők. Látható az is, hogy az MN szál
lítási rendszere egyre fokozódó problémákkal küszködik. A fejlődés jelen
legi szakasza olyan követelményeket támaszt a szolgálattal szemben, mely 
követelményeket csak magas szintű, minőségi változtatással, a feltételek 
tervszerű-tudományos előkészítésével és megteremtésével lehet teljesíteni. 

Az MN szállítási rendszer korszerűsítésének feltételei 

A korszerű szállítási rendszer kialakítása az MN fejlődésének jelen
legi szakaszában olyan szükségszerűség, amely minden szinten egyaránt 
jelentkezik és a közúti szállítás hatékony, mennyiségi és minőségi tovább
fejlesztésének egyedül járható útját képezi. Az MN szállítási rendszer 
minden szinten történő korszerűsítésének célja nem más, mint a távlati 
fejlesztés, a közlekedéspolitika helyes, a hadtápbiztosítási célokkal össz
hangban történő kialakítása, az MN szintű szállítások a jelenleginél ma
gasabb, korszerűbb szintre emelése. 

a) Következetes, hatékony közlekedéspolitika 

A szocialista közlekedéspolitika - általános értelemben - a közleke
dés állami irányításának eszköze, amelynek biztosítani kell a közlekedés 
közeli és távlati fejlesztésének tervszerűségét és megfelelő arányait, an
nak érdekében, hogy a közlekedés hatékonyabban tudja kielégíteni az MN 
állandóan növekvő szállítási szükségleteit. A közlekedéspolitika egyrészt 
függvénye a hadtápbiztosításnak, ezen belül az ellátáspolitikának, mivel 

, minden időszakban a hadtápbiztosítás által kitűzött konkrét ellátási cé
lokat kell szolgálnia, másrészt van bizonyos önállósága is. Ez abban nyil
vánul meg, hogy helyes közlekedéspolitikai célok kitűzése, megfelelő 

módszerek alkalmazása és a végrehajtás eszközeinek biztosítása közvet
lenül kihat - az előbbi általános összefüggésen túlmenően - a hadtáp-
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biztosítási célok elérésére, jelentős mértékben gyorsítja azok megvalósítá
sát. Ellenkező esetben nemcsak a közlekedéspolitika által meghatározott 
feladatok gyakorlati végrehajtását gátolja, hanem károsan hat a hadtáp
biztosítási célok elérése szempontjából is. 

Az elmúlt néhány év tapasztalatai alapján egyértelműen megállapit
ható, hogy a közlekedéspolitika központi- kérdései között ma már elsősor
ban az ágazatok ésszerű koordinációjának, az optimális munkamegosztás
nak, valamint az ágazatokon belüli korszerű szállítás-szervezési módsze
reknek kell szerepelni. Az ágazatok közötti ésszerű koordináció és mun
kamegosztás azt jelenti, hogy a szállítási szüks~gletek ágazatok közötti 
megosztásánál mindegyik ágazat azt a feladatot kapja, amelyet a többi 
ágazathoz viszonyítva katonailag és gazdaságilag leghatékonyab[mn tudja 
kielégíteni. Az ilyen módon végzett forgalommegosztás az előző évekhez 
viszonyítva azt ·mutatja·, hogy .. a· közúti" gépkocsi-szállításra jutó· szállítási 
feladatok sokkal nagyobb ütemben növekednek, mint a vasúti szállítási 
feladatok. Következésképpen közlekedéspolítikánknak a gépkocsiszállítási 
ágazat fejlesztését kell előtérbe helyeznie. 

b) Korszerű anyagi, technikai bázis 

A korszerű anyagi-technikai bázis, .mint .feltétel~ a szállítási rendszer 
alapját képezi. A közeli és távlati időszakban feltétlen továbbfejlesztendő, 
hiszen alapját képezi a központi szervezési módszerek széles körű beve
zetésének. Különös gondot célszerű fordítani a minőségi igények kielégí
tését szolgáló sp.eciális járművek kellő időben történő biztosítására és op
timális kihsználására. 

Véleményem szerint az MN rendszeresített szállítókötelékeinek tago
zatonként ll"l:egfelelő ütemezéssel történő fejlesztése az elkövetkezendő 
tervidőszakokban megoldható. 

fgy a csapat tagozat alapvető bázisául a D-566 terepjáró típust, a köz
pont tagozat alapvető bázisául pedig a nagy teherbírású, camion jellegű 
szerelvényeket (RABA 831) célszerű kifejleszteni. 

Tekintettel arra, hogy a camion típusú szerelvények és a D-566 típusú 
berendezési ára több mint másfél millió Ft, célszerű az üzemeltetést úgy 
szervezni, hogy a D-566-os típus kevésbé gazdaságos üzemeltetését egyen
súlyozni lehessen. Ezt a kiegyensúlyozást a .. camion típusú szerelvények 
bázison alapuló katonai felügyelet alatt működő Katonai Szállítási Válla
lat (KSZV) létrehozásával célszerű megoldani. Ez egyben megteremtené 
a központ tagozat alapvető bázisát, másrészt úgy a honvédsegi, mint a 
polgári relációban történő gazdaságilag hatékony üzemeltetése kellő ala
pot biztosítana a D-566-os típus folyamatos beszerzéséhez. 

c) Megfelelően koordinált tervezési rendszer 

A szállítási rendszer korszerűsítésének feltétele az ágazatok közötti 
munkamegosztás és koordináción kívül az ágazaton belüli korszerű szállí
tás-szervezési módszerek bevezetése. E módszerek közül részletesebben a 
diszpécser rendszerrel irányított központosított szállítás-szervezési mód
szerrel célszerű foglalkozni. A központosított szállítás elvonatkoztatva sok
féle konkrét formától gazdasági tartalma szerint olyan nagyüzemi jellegű 
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, 

szállítás-szervézési módszer, amely biztosítja, hogy a _teljes közúti szállí
tási folyamatot vagy annak egyes főbb elemeit operatív Ínódon közporiti
lag tervezi, szervezi és irányítja. A központosított szállítás természetesen 
sokféle konkrét formában jelentkezhet. E formák egymástól kisebb-na
gyobb mértékben eltérőek, de lényege mindegyiknek ugyanaz, a szállítáC 
sokat irányító szerv operatív módon szervezi a szállító eszköizök mun.a. 
káját. 

A központosított szállításol<at az MN viszonylatában az alábbiak sze
rint celszerű felosztani: 
csapattagozatban 

- a csapatok komplex kiszolgálása (helyőrségi szállítások) 
központtagozatban 

- távolsági szállítás; 

a) járatszerű, 
b) egyedi, 
- szervek, intézetek komplex ·kiszolgáláSa. 

A korszerű szállításszervezési módszerek bevezetése és széles körű al-
kalmazása az alábbiakat eredményezheti: 

- biztosítja a központi szállítás-tervezést és irányítást; 
- rugalmasan közelíti a háborús szállítási módszereket; 
- katonailag és gazdaságilag hatékonyabbá válik az MN szállítási 

szükségleteinek kielégítése; 
- a szállítási feladatok ágazatonkénti megosztása és végrehajtása 

optimálisan végrehajtható; 
- jelentősen csökken a csapatok leterheltsége; 
- biztosítja az egységes szállítási költséggazdálkodás kialakítását; 
- lehetőséget ad a modern technikai eszközökön alapuló diszpécser-

rendszer kialakítására. 

d) Az új rendszerhez alkalmazható szervezeti formák 
Az MN szállítási rendszer már a jelen időszakban is szervezési prob

lémákkal küszködik. A meglevő szervezeti forma több évvel ezelőtt ala
kult. A jelenlegi feladatok kielégítését is csak nagy nehézségek árán -
a személyi állomány túlzott leterheltsége mellett - képes kielégíteni. A 
szállító szolgálat jelenlegi szervezete a korszerűsítési folyamat megkezdé
sével egyidejűleg átszervezésre szorul. 

Az új rendszerhez kellőképpen alkalmazható szervezeti formákat el
sősorban a diszpécser hálózat kialakítása érdekében a gépkocsiszállítási 
ágazatnál kell létrehozni. Alapvető feladat a középirányító szervek létre
hozása, illetve megerősítése. Folyamatos feladatot jelent az is, hogy a szál
lítókötelékek belső szervezetét is olyan irányba fejlesszük, hogy az rugal
masan alkalmazkodjék az új szállítási-szervezési módszerekhez és irányí
tási rendszerhez. 

e) Jól szervezett, képzett irányító és végrehajtó apparátus 
A fejlődés jelenlegi szakasza olyan követelményeket támaszt a szál

lító szolgálattal szemben, hogy szükségessé vált a magasabb szintű, minő-
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ségi változás tervszerű előkészítése és végrehajtása az MN szállítási rend
szerében. A minőségi változás csak többéves folyamat eredménye lehet, 
é8 a korszerűsítés egyik fontos feltétele a jól szervezett, képzett irányító 
és végrehajtó apparátus megléte. Mivel a korszerű szállításszervezési mód
szerek alkalmazása nemcsak a szakmai tudást, hanem a hagyományos, régi 
módszerekkel történő tudatos szakítást is megköveteli. Igen lényeges a 
vezető és középirányító káderek gondolkodásmódjának tervszerű átala
kítása. Különösen fontos ebben a kérdésben a szakoktatás és a szakmai 
továbbképzés minden szintjén az új módszerek megismertetése és tudato
sítása. 

Összegezve a felsorolt néhány feltételt mint egymással összefüggő 
láncolatot, feltétlen ki kell alakítani annak érdekében, hogy a korszerű 
szállítási módszerrel szemben támasztott követelmények kielégíthetők le
gyenek. Természetesen a feltételek megteremtése nem rövid távlatú 
feladat, de kellő szervezéssel és a részfeladatok pontos kidolgozásával, 
időben és térben úgy koordinálható, hogy az MN szállítási rendszer kor
szerűsítése folyamatosan megvalósítható legyen. 
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