
Az MN Katonai Közlekedési Szolgálat 30 éve

S á r k ö z i  I s t v á n  ezredes

Az MN Katonai Közlekedési Szolgálat a Szovjet Hadsereg szervezeti ta
pasztalataira támaszkodva a hadsereg építésének megfelelően a nemzeti sajá
tosságokat figyelembe véve alakult ki.

Elődjei a Honvéd Kerületi Vonalparancsnokságok, majd a Vasúti Katonai 
Szállításvezetőségek és ezeket megelőzve az 1945 februárjában megalakult első 
honvéd vasútépítő zászlóalj voltak. A zászlóalj beírta nevét hazánk felszaba
dulásának történetébe azzal, hogy vasútépítő munkájával a felszabadító szovjet 
csapatok utánpótlási vonalait építette és egyben ezzel a felszabadított ország
részek újjáéledését szolgálta. A zászlóalj 1945 május 9-én együtt ünnepelte a 
Győzelem Napját a hős felszabadító Vörös Hadsereg csapataival.

A katonai vasúti közlekedési szervek megalakulása egybeesett a munkás
hatalom, ezen belül a néphadsereg kialakulásával, fejlesztésével. 1949-1950. év
ben számos munkás, parasztfiatal került a hadsereg tiszti karába. A katonai 
közlekedési szolgálat több polgári vasutas dolgozót vett át hivatásos állomány
ba. A munkás- és paraszt dolgozók rövid idő alatt sajátították el a katonai, a 
szakmai feladatokat.

A katonai közlekedési szolgálatunk fejlődésében három nagyobb szakaszt 
lehet megkülönböztetni. Ezek a következők

A mennyiségi fejlődés időszaka 1949-1955-ig:

Ezen időszak a szervezetek létrehozásának a működési feltételek, személyi 
és tárgyi feltételek megteremtésének, a tömeges kiképzés, a közlekedési szakanyag
bázis kialakításának, illetve létrehozásának időszaka volt.

1949-ben avatott műszaki tisztekből és a vasútépítő zászlóaljból kijelölt 
tisztekből, valamint a polgári közlekedéstől átvett vasutas dolgozókból lett tisz
tekből megalakult az a szervezeti mag, melyre felépültek a Honvéd Kerületi 
Parancsnokságok alárendeltségében létrehozott Vonalparancsnokságok. A vasúti 
vonalparancsnokságok a MÁV Igazgatóságokkal egy elhelyezésbe kerültek. Alap
vetően vasúti szállítási feladatokkal foglalkoztak.

Az 1950-es katonapolitikai helyzetre jellemző volt a feszített ütemű had
seregfejlesztés, így 1953-ban a vonalparancsnokságok háborús szervezetében 
vasúti üzem zászlóalj, vasútépítő zászlóalj és vasútállomás katonai parancsnok
ságok alakultak. Az első időszak 1950-51. évek feladatai nagyok és bonyolul
tak voltak. Ebben az időben kerültek kidolgozásra azok az utasítások, doku
mentumok, amelyek a működés alapját képezték és biztosították a MÁV, illetve 
a népgazdasági és a katonai feladatok egybehangolt megvalósítását.



A felsővezetés jól látta, hogy a növekvő feladatok teljesítése csak megfe- 
lelően képzett állománnyal lehetséges, ezért egyik főfeladatot a kiképzésben 
határozta meg. Az 1952-ben kezdődő hazai közlekedési szaktisztképzés mellett, 
1953-55-ben a szolgálatunk lehetőséget kapott több tiszt szovjet katonai köz
lekedési akadémiára való beiskolázásra.

Szolgálatunk kezdeti időszakának egyik vizsga jellegű állomása volt az 
1952-es nagyszabású hadseregszintű gyakorlaton való tömeges szállítási feladat 
végrehajtása. A szolgálat az első nagy feladatot miniszteri elismeréssel teljesí
tette.

Az 1953-54-es évek a kiképzés stabilizálásának időszaka volt. Ebben az 
időben rendszeressé vált a tartalékos tiszti és tiszthelyettesi tanfolyamszerű ki
képzés. Lényegében az 1949-55. évi időszak a szolgálatunk tömeges fejlesztésének 
befejezésével zárult.

A minőségi fejlődés időszaka 1956-1970-ig:
Az 1956—os ellenforradalmat követőleg az 1957-es év az újra szerveződés 

éve. 1957-ben új szervezet a KKSZV és újabb VKP-ok kerültek felállításra. 
1966-ban létrejöttek az ideiglenes átrakókörletek, megalakultak a tábori vasúti 
és közúti dandárok és forgalomszabályzó zászlóaljak „M ” törzsei. Szolgálatunk
ban feltételek jöttek létre a katonai közlekedés szállítás korszerűsítéséhez.

Jelentős előrelépés történt az MZ anyagi készletek megalakítása és rendel
tetési helyükön való tárolása terén. Az 1967-68-as év az ország közútépítési és 
fejlesztési elvek szabványosításának fontos időszaka is. Ezen időszakhoz fűződik 
a tiszai nagy árvízi szállítások végrehajtása, és az 1970-es szabolcsi árvízi újjá
építési feladatokban való tevékeny részvétel. A közlekedési szolgálatunk nem 
egészen kettő hónap alatt több mint 200 ezer tonna építőanyag szállításának 
(kb. 300 anyagvonat) tervezését, irányítását, és kirakását hajtotta végre.

Az 1959-ben megjelent HM és KPM együttműködési határozvány törvé
nyesítette a katonai és a polgári közlekedés közös tevékenységét, szabályozta a 
jogokat és a kötelességeket. A határozvány megjelenése nagyban segítette a hon
védelmi követelmények érvényesülését is úgy a vasút, mint a közút és hajózás 
vonalán. Kialakultak a közlekedési forgalmi és műszaki nyilvántartások, leírások.

1960-65. évek a szakkiképzés komplex fejlesztésének időszaka. Sorozatban 
jelennek meg az utasítások, előadások, tervdokumentációk.

A felemelt szintű követelmény és fejlesztés időszaka 1971-1979(80)-ig:

Az 1970. évre a hadseregben bekövetkezett fejlődés és a több mint két 
évtizedes tapasztalat szükségként vetette fel a közlekedési szolgálatnál is 
a követelmények emelését. A hadsereg általános fejlődéséhez viszonyítva a 
szolgálatnál elmaradás mutatkozott az össz-közlekedési, hadtáp és összfegyver- 
nemi ismeretek terén. A szolgálatnál jellemző volt a túlzott vasút koncentrikus 
szemlélet és tevékenység.

Az 1960-as években a felsőbb iskolákba ZMKA, Egyetemekre, főleg a 
Szovjetunió Hadtáp és Száll. Akadémiára a beiskolázások lecsökkentek. Ez 
nagy kihatással volt a szolgálat tiszti állományának elméleti ismereteire és al
kotó tevékenységére.

A fentieken felül gátolták a szolgálatnál a kibontakozást a HM-ben végbe
ment szervezeti változásokból eredő problémák. A közlekedési feladatokat több 
HM szerv végezte.
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A katonai közlekedésben fennálló széttagoltság, a kedvezőtlen helyzet 
megoldására 1971-ben kidolgozásra került az „M N közlekedési Koncepció” , 
valamint a 10-15 éves hosszabbtávú fejlesztési terv. A „HM Ideiglenes Szervi 
Határozvány” , „Hatásköri Utasítás” , a hosszú és középtávú tervek a koncep
cióban kidolgozottakat tartalmazzák.

A koncepció rögzíti, hogy az MN Közlekedési Szolgálat „egységes szolgá
lat” , amely komplexen foglalkozik a közlekedés- szállítás összes ágazatával 
(vasút, közút, vízi, légi, csővezeték), hadszíntér előkészítés, rakodás gépesítés, 
egységrakományképzés (konténerizáció), forgalomszabályozás, szakanyag, tech
nika ellátás és fenntartás feladataival.

Az MN Közlekedési Koncepció kidolgozása során figyelembe vettük az 
1968-ban kidolgozott M NK Közlekedési Koncepciót és a Varsói Szerződés tag
államai, -  elsősorban a Szovjet Hadsereg -  katonai közlekedési szolgálata ta
pasztalatait.

A jóváhagyott MN Közlekedési Koncepció végrehajtásának biztosítására 
1973-ban a közlekedési szolgálat átszervezésre került. A Központi Katonai Szál
lítás Vezetőség (KKSZV) Katonai Szállítási Főigazgatósággá, a Vasúti Katonai 
Szállítási Vezetőségek (VKSZV) Katonai Szállítási Igazgatóságokká (KSZI) ala
kultak át.

A koncepció bevezetése és a szervezeti változások után a szolgálatnál fel
emelt szintű kiképzés és szaktevékenység időszaka kezdődött meg. Tisztjeink nagy 
létszámban kerültek beiskolázásra a Szovjetunió Hadtáp és Száll. Akadémiájára, 
a ZMKA alap és levelező tagozatára. Budapesti Műszaki Egyetemre. Az MSZMP 
PB 1973. évi határozatának megfelelően a MÁV-tól jól képzett vasúti szakem
bereket vettünk át.

Az akadémiához és egyetemhez kötött beosztások megfelelő képzettségű ká
derekkel 1970-ben csak 16%-ban voltak betöltve, 1975-re 42%-ban és ez 1979-re 
68%-ra emelkedett.

Ebben az időszakban a szolgálat a kidolgozott koncepció követelményei 
alapján, mind az átszervezésből, mind a jobb káderhelyzetből adódóan az előző 
időszakhoz képest nagyobb feladatokat oldott meg. 1973-ban megszervezte a 
Varsói Szerződés Tagállamai (VSZT) hadseregeinek Közlekedési Konferenciá
ját. A konferenciát Stemenkó hadseregtábornok az E F E  Törzsfőnöke vezette.

A konferencia keretében került először bemutatásra a TS-1600 t uszályok
ból építherő közúti híd és komp.

A népgazdasági bázison kialakított uszályhíd nagy elismerést váltott ki 
a konferencia résztvevői körében. A konferencia és a bemutató megszervezéséért 
Stemenkó hadseregtábornok és a HM vezetői elismerésüket fejezték ki.

A bemutató után megkezdtük a TS-1600 t uszályokból a vasúti híd ki- 
fejleszrését. Ez 1977-re befejezést nyert és egy komplett vasúti híd átkelőhely 
berendezése keretében még ez év szeptember 21-én a VSZT katonai és polgári 
szakembereinek, majd november 30-án Budapesten ülésező VSZT honvédelmi 
minisztereinek bemutattuk.

Ezenkívül a hidat megtekintették hazánk egyes párt- és állami vezetői is. A 
híd kifejlesztői 1978. április 4-én megkapták az Állami Díjat.

1974-75-ben a szolgálat tanulmányt, elgondolást dolgozott ki az MN anyag- 
mozgatási rendszerére. A tanulmány kibővített MN Hadtáp Tudományos Kon
ferencián megvitatásra és jóváhagyásra került. A szolgálat 1976-tól ennek alap
ján szervezi és látja el a csapatokat, intézeteket a korszerű rakodásgépesítés és 
egységrakomány-képző eszközökkel.



1977-re kidolgoztuk a konténeres szállítás elveit, és 1978-ban megkezdtük a 
kísérleti szállításokat.

1973-76-os években a közlekedési szolgálat a KPM illetékes szerveivel kö
zösen igen jelentős eredményeket ért el a kettős rendeltetésű (honvédelmi célok
ra is megfelelő) polgári eszközök kifejleszrésében. Pl. a TS-1600 tonnás uszá
lyok hídként történő alkalmazása, ami a népgazdaságnak több mint százmillió



Közúti TS uszály híd harckocsi forgalommal

Vasúti TS uszály híd harckocsi vonattal.
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forintos megtakarítást eredményezett. A személyszállító vasúti kocsi és az IK A 
RUS autóbuszok sebesültszállításra történő kifejlesztése további megtakarítást 
eredményezett az MN és a népgazdaságnak.

A VKP munkakörülményeire, javítására és modernizálására VKP törzs- 
buszokat, VKP lakókonténereket és VKP utánfutó lakókocsikat alakítottunk ki, 
melyek a VKP-t mozgékonyabbá, több feladat ellátására tette képessé.

A VKP mobil eszközeinek kialakítása és berendezése (hír. eszköz, bútorzat, 
villany, víz, fűtés stb.) kulturált munka- és pihenési körülményeket biztosít az 
állomány részére.

Ebben az időszakban a szolgálat számos MN szintű bemutatót tartott, és 
több módszertani gyakorlatot vezetett le. Mint pl. csökkentett állományú ellátó 
alegységek komplex kiképzése, vasúti szállítási módszertani bemutató 1977, 
TRANZIT-78. stb. Ugyancsak elkészítettünk négy közlekedési oktató filmet, 
kiadtunk 8 különböző szabályzatot és segédletet. Ezirányú tevékenységünk nagy
ban elősegítette a csapatok kiképzését és tevékenységét.

Több éves kutató és értékelő munka után kidolgoztuk a béke szállítási rend
szer korszerűsítésére vonatkozó elgondolást. 1979. január 1-vel kísérletként az 
MN-h en bevezetésre került az új szállítási rendszer. Az új szállítási rendszer 
célja, bogy a diszpécser szolgálat által irányított szállítás a korábbitól nagyobb- 
raérvű gazdaságossággal és szervezettebben kerüljön végrehajtásra.

A harmadik időszakban szolgálatunk nagy lépést tett előre és jelentős fej
lődésen ment át,sokirányú feladatot oldott meg. Erre felhasználta az előző két 
időszak tapasztalatait, az átszervezés adta lehetőségeket, és a mind nagyobb 
számban felsőbb iskoláról visszatérő fiatal, képzett káderek alkotó erejét. Az 
eredményeink további feltétele volt a személyi állományunk szakma- és munka
szeretete, valamint pártszerveink mozgósító és lelkesítő munkája.

Terepjáró rakodógép (DVHM  3222 TN), motoros emelővillás targonca 
(DVH  1622), elektromos emelővillás targonca (EV-687 22.)
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20 tonnás konténer rakodó-szállító nyerges szerelvény
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Önrakodó daruval zsákosáru rakodó szőnyeggel képzett 
egységrakomány átrakása
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Műtő-kötöző vasúti kocsi belülről

Közlekedési törzs- és kidolgozó gépkocsi munkaasztala
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