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Javítsuk tovább a közlekedési szervek és csapatok 
felkészítését 

S á r k ö z i Is tv á n alezredes 

A „KOMPLEXITAS" fedőnevű gyakorlat a közlekedési és szállító 
szerveknek és csapatoknak sok tapasztalatot adott feladataik várható 
harcszerű körülmények közötti végrehajtása szempontjából. Gyakorolták 
tábori körülmények között a tervező-szervező munkát és a szakfeladatok 
végrehajtását, amelyekből - a teljesség igénye nélkül - néhány olyan 
tapasztalatra kívánom felhívni a figyelmet, amelyek hasznosítása tovább 
erősíti szervezeteink felkészültségét, növeli azok munkájának hatásfokát. 

A gyakorlaton részt vevő közlekedési és szállítási szervek és csapatok 
a mozgósítást az előírtaknak megfelelően végrehajtották. A gyakorlat 
azonban azt mutatja, hogy fokozottabb figyelmet kell fordítanunk a kü
lönleges gépjárművek vezetőinek kiválasztására és biztosítására, azok bé
kében történő felkészítésére. Ennek külö,nös jelentősége abban van, hogy 
a különleges gépjárművek (darus gépkocsik, vontatók, műhelygépkocsik 
stb.) az egyes szakfeladatok végrehajtásában (rakodás, technikai biztosí
tás stb.) alapvető, sok esetben a szállító egységek teljesítményét döntően 
meghatározó szerepet töltenek be. 

Ezért legcélravezetőbb és egyúttal legmegbízhatóbb megoldásnak azt 
kell tekintenünk, amikor a különleges gépjárművekkel együtt azok ke
zelői (vezetői) is bevonulnak, Ezek általában e téren gyakorlottak nemcsak 
a járművek kezelésében és vezetésében, hanem - és ez nagyon döntő 
kérdés - járműveik egyedi jeIIemzőit kiválóan ismerve - azokon az elő
forduló hibák behatárolásában és elhárításában is. Ez a készségük óriási 
előnyöket biztosít ezen eszközök tervszerű, előre tervezhető normatívák 
szerinti üzemeltetésében, kényszer „állásidejük" jelentős csökkentése út
ján. Ez a megoldás - bár egy szükségszerűen követendő tendenciát fejez 
ki - nem minden esetben biztosított. Ezért amennyiben a szükséges szak
emberek nem biztosíthatók a tartalékos áilományból, abban az esetben 
a parancsnokok a kiegészítő parancsnoksággal együttműködve meg kell 
keressék a módját annak, hogy a megfelelő személyek szükséges létszám
ban (tartalékot is beleértve) kiképzésre kerüljenek polgári vagy katonai 
tanfolyamokon. A parancsnokoknak állandóan figyelemmel kell kísérniök 
a különleges járművek, gépek kezelőinek mozgását, biztosításuk napra-
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készségét és szükség esetén a kiegészítő parancsnoksággal együtt azonnal 
tegyenek intézkedéseket a probléma megoldására. A különleges jármű
vek és gépek kezelőinek biztosi tási kérdését kiemelten szükséges kezelni, 
mert ezek hiánya súlyosan érintheti az egész egység feladatának sikeres 
végrehajtását. 

Másik alapvetően fontos kérdésnek kell tekintenünk a közlekedési 
szervek és csapatok békében történő felkészítését, s ezen belül azok ki
képzését és tevékenységét. Ezt nagyon szemléltetően indokolja a közleke
dési szerveknek és csapatoknak a hadtápbiztosítás rendszerében betöltött 
szerepe. Ezen jelentőségük felvázolását megközelíthetem úgy is, hogy pl. 
a hadtáp egységek, intézetek megalakulása után a közúti komendáns al
egységek azok, amelyek legelőször kerülnek alkalmazásra (a vezetési és 
vezetést biztosító szervezeteken kívül), mivel rendszerint már részt vesznek 
a htp. egységek, intézetek felvonulásának forgalmi irányításában és sza
bályozásában. Tevékenységűk ettől a ,pillanattól kezdve folyamatos. A 
szállító zászlóaljak begyakorlottsága, menetkészsége, a menetközbeni aka
dályok elhárítására irányuló képességei, munkájuk belső szervezettségi 
foka mind-mind olyan tényező, amely döntő hatással van az anyagi esz
közök áramlásának ütemére, annak sebességét és volumenét illetően is. 

A tapasztalat mutatta, hogy az alegységek és szervek olyan elasztikus 
kiképzési tervvel kell rendelkezzenek, amely az adott helyzetnek - a ki
képzési napok esetleges növekedésének - megfelelően logikusan fejleszti 
az egyes beosztottak, illetve alegységek harcfeladatra való felkészítését. A 
kiképzést elsősorban a saját funkciók egyéni, majd kötelékbeni begyakor
lására célszerű irányítani és csak ezután az egyéb, szakmai munkájuk 
színvonalának elmélyítését szolgáló és végrehajtását jobban elősegítő kér
dések átvitelére és begyakorlására. Ezek szem előtt tartásával indokolt 
ezen szervezetek kiképzésének továbbfejlesztése, a kiképzés szervezeti 
rendjére, követelményeire, módszereire, tervezésére vonatkozóan. 

A gyakorlatra való felkészülés időszakában a résztvevő törzsek ko
mOly figyelmet fordítottak a munkaokmányok előkészítésére és kialakítá
sára, mint pl. a TEB szállítási feladata különböző szállítási és rakodási 
okmányokra, a VKSZV-ek a kirakó állomások terveire stb. Azonban a ta
pasztalat mégis az, hogy a közlekedési és szállítási szervek és csapatok ok
mányaiban „széttagoltság'' mutatkozik. ,,Széttagoltság" alatt értendő, 
hogy a kidolgozott okmányok nem egységes elgondolás és elvek, nem min
denben a meglevő szabályzatok alapján kerültek kialakításra. Csak egyes 
törzsek törekedtek a meglevő szabályzatok, segédletek, tankönyvek ész
szerű felhasználására. Ezért az okmányok igen eltérőek voltak még azonos 
rendeltetésű szervek és csapatok esetében is, mint pl. a gépkocsiszállító 
zászlóaljak, illetve a kirakó állomások esetében. A gyakorlaton résztvevő 
kirakóállomás-parancsnokok is többféleképpen értelmezték a kirakóállo
mással kapcsolatos elveket és követelményeket. Pedig erre vonatkozólag 
a Katonai Szállítási Utasítás 1. rész, 180-220. pontjai tartalmaznak előírá
sokat, habár röviden ezeket lett volna célszerű konkrétabban meghatá
rozni a csapat- és anyagszállításra vonatkozóan. A kirakóállomások to
vábbi elemző munkájához kívánom közreadni a szovjet tankönyvből át
vett l., 2. sz. ábrákat, amely tartalmazza a ki- és berakó körletek, illetve 
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állomások elvi felépítését. A katonai szállítások elvi megtervezésének ta
nulmányozására 1972-ben tankönyv kiadását is tervezzük. 

A közúti komendáns egység törzse volt a legnehezebb helyzetben 
mind a gyakorlat előkészítése, mind annak végrehajtása során. Ugyanis 
a forgalomszabályozással kapcsolatos elvi kérdések, mint például az el
lenőrző-áteresztő pontok és forgalomszabályozó őrsök gyakorlati tevé
kenységének módszereiben még csak kezdeti jártassággal rendelkezik. A 
valóság, hogy a forgalomszabályozással kapcsolatos kérdésekről kevés 
irodalom (szabályzat, tankönyv, segédlet) áll rendelkezésünkre. Azonban 
az is megállapítható, hogy nem volt kellő törekvés a meglevők felkutatá
sára és a már kialakult tapasztalatok átvételére, pl. a HDS forgalomszabá
lyozóitól, akik e téren már jó tapasztalatokkal rendelkeznek. Ez úton is 
szeretném felhívni a forgalomszabályozás kérdéseivel foglalkozó elvtársak 
figyelmét, pl. a gépjármű szolgálati utasítások közül a Gjmű-2 „Utasítás 
a katonai gépkocsik úton levő átlépést ellenőrző pont és forgalomszabá
lyozó őrs működése" és a Gjmű-8 „Utasítás a katonai gépkocsiutak beren
dezése és fenntartása" tanulmányozására is. Habár ezen utasítások ré
gebbi kiadásúak, tartalmuk többségében megfelel a követelményeknek. 

A régi és új utasítások alapján, felhasználva a gyakorlati tapasztala
tokat, rövid időn belül meg kell kezdenünk egy átfogóbb, részletesebb for
galomszabályozási utasítás összeállítását. ·Ezzel párhuzamosan fel kell dol
gozni az ellenőrző-áteresztő pontok és forgalomszabályozó őrsök okmányai 
gyakorlati felhasználásának módszerét, összhangban a menetekkel, illetve 
a szállítást végrehajtó egységeknél meglevő és kialakítandó elvekkel. E 
kérdésekről a közeljövőben szükséges módszertani foglalkozást tartani. 
Nagy segítség volna a forgalomszabályozás területén mutatkozó problé
mák megoldásában, ha e kérdésekkel foglalkozó elvtársak publikálnák 
javaslataikat és tapasztalataikat a katonai folyóiratokban. A felvetett ja
vaslatok az 1972. év utolsó negyedévére tervezett Közúti és Forgalomsza
bályozási Értekezleten megvitatásra kerülnének. Úgy vélem, hogy első
sorban a tartalékos állomány felkészítéséhez igen nagy segítséget nyújt
hatnak a különböző katonai-szakmai oktatófilmek, amelyek lehetővé te
szik, hogy a kiképzésükre rendelkezésre álló rövid időt eredményesen 
használjuk fel a szemléltetett ismeret és tapasztalat bővítésére. 

A gyakorlat felvetette, hogy az MN és a THF-ség szintű köz,lekedési 
és szállítási intézkedések, okmányok elvi és tartalmi részét úgy kell kiala
kítani, hogy az biztosítsa a feladat gyors és érthető áttekintését és a szük
séges kivonatok készítését az alárendeltek felé. A „KOMPLEXITAS" gya
korlat tovább igazolta azon elgondolásunkat, hogy az egész közlekedési és 
szállító szolgálatnál a ho. szállító szolgálattól, illetve a VKP-tól az MNHF
ség közlekedési és szállító szolgálatáig ki kell dolgozni az egységes szak
mai háborús okmányokat, ezek kidolgozásának módszertani elveit és eljá
rásait és a szállítási tagozatok közötti munkakapcsolatok szervezési kér
déseit. E feldolgozó munka során maximálisan fel kell használni a meg
levő szabályzatainkat, segédleteinket, és a szovjet katonai közlekedési 
szolgálat gazdag tapasztalatait és saját tapasztalatainkat. 

Még néhány gondolatot a gyakorlat végrehajtása során szerzett ta
pasztalatokról. Már a korábbi gyakorlatok is mutatták, hogy a gépkocsi-
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szállító és közúti komendáns alegységek képesek bármely időszakban az 
előírt menetsebességek túlteljesítésére. A „KOMPLEXITAS" gyakorlaton 
is az átcsoportosítások és a szállítási feladatok jó ütemben és biztonságo
san történtek. A feladatok (gépkocsioszlop menetek, szállítások, anyagát
adás, forgalomszabályozás) végrehajtásánál széleskörűbben kellett volna 
azonban alkalmazni azokat a harci feltételeket (szituációkat), amelyek 
várhatóan lényegesen megnehezítik a szállításokat. Csak ezek reális szám
bavételével szerezhetjük meg azokat a megbízható normatívákat, ame
lyek nélkül reálisan nem tervezhetünk. 

Csökkentette a katonák harckészültségre való törekvését, hogy a tör
zsektől és az alegységparancsnokoktól (főleg a szállító alegységeket ér
hető ellenséges hatásokról, munkájukat befolyásoló egyéb „harci" körül
ményekről) a feltételezett hadműveleti helyzetről nem kaptak kellő tájé
koztatást és nem volt következetesen megkövetelve a harcszerűségre való 
törekvés. Ezért fordult elő elég gyakran, hogy egyes alegységek gépkocsik
kal nyílt területre álltak, nem használták fel a terep adta álcázási lehető
ségeket, parkírozásnál nem a várható menetiránynak megfelelően állítot
ták le a gépjárműveiket. A forgalornszabályozó őrsök is motorjaikat, rá
diós gépkocsijaikat az út mentén nyílt helyeken helyezték el, nem for
dítva azok álcázására figyelmet. Háború esetén az álcázási rendszabályok 
be nem tartása komoly veszteségekkel járhat. 

A gyakorlaton megvalósult, hogy az egyes ellenőrző-áteresztő pontok 
és forgalomszabályozó őrsök a követelményeknek megfelelő helyeken ke
rültek felállításra. Azonban nem tudtuk kellően kipróbálni a gyakorlat
ban és tapasztalatokat szerezni az átlépést ellenőrző diszpécser pontok és 
forgalomszabályozó őrsök okmányolási tevékenységét, valamint ezek je
lentési rendszerét illetően. E téren komoly előrelépést elérni véleményem 
szerint akkor lehet, ha már e kérdések elméletileg feldolgozásra kerülnek, 
amelyekről az előzőekben említést tettem. 

A bemutatásra került anyagkirakó és -átadó helyeken folyt munká
val kapcsolatban az a véleményem, hogy a rakodás az anyagkirakó, il
letve -átadó hely munkájának ugyan fontos része, de a kirakó állomás, il
letve átadóhelyeken mutatkozó közlekedés és szállítás össztevékenységi 
(KA berendezés, vonat beállítás, szállító eszközök biztosítása, rakodás, 
technikai biztosítás, harcbiztosítás stb.) komplexumban részfeladatként 
szerepel. Ezért a rakodást és a rakodóeszközökkel kapcsolatos tevékeny
séget, feladatot a szállítás része, illetve folyamataként célszerű kezelni. 

A gyakorlat tanulságul szolgált, hogy a jövőben jobban kell törekedni 
a szállítások központosított és komplexen történő tervezésére és végrehaj
tására, valamint annak diszpécser szolgálaton keresztül történő irányítá
sára. A gyakorlat bizonyította, hogy a gépkocsiszállító alegységeket nem 
célszerű szétdarabolni, mert az nemcsak a szállítás tervszerűségére van 
kihatással, hanem a diszpécser szolgálat és a forgalomszabályozás haté
kony felhasználására is. Az utánszállítás tervezésénél pedig szigorúan be 
kell tartani a „felülről lefelé" történő tervezést és szabályozást még akkor 
is, ha alulról vonunk be szállító eszközöket a fentről-lefelé történő szállí
tásba. 
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Befejezésül elmondható, hogy a gyakorlat sok tapasztalatot adott a 
részt vevő közlekedési szervek és csapatok számára, amelyet a többi köz
lekedési szerv és csapat is munkája során jól fel tud használni, annak 
feldolgozása és közreadása után. Kötelességünk, hogy a sok energiába és 
anyagi ráfordításba került gyakorlat tapasztalatait megfelelően elemez
zük és felhasználjuk azt munkánk során. 




