
Rakodásgépesítés, konténerizáció és a korszerű 
csomagolás kiterjesztésének néhány elvi 

és gyakorlati kérdése 

Magyw János mk. föhadn•~Y 

Ma már a Magyar Néphadsereg rendelkezik az „anyagmozgatás" korszerű 
eszközeivel, segédeszközeivel: így a különböző típusú rakodógépekkel, konté
nerekkel, konteller rakodó-szállító eszközökkel, rakodólapokkal, variálható áU
ványrendszerekkel a raktárakban stb. Ez az eszközrendszer számos új lehető
séget jelent, _de ugyanakkor a hatékony üzemeltetés eddig ismeretlen problémá
kat is felvet, elsősorban a rakodás-gépesítés, a konténerizáció és a csomagolá3 
tevékenység-rendszerében. A cikk a témával kapcsolatos fogalmak tisztázása mel -
lett a rakodás-gépesítés és cgységrakományképzés rendszere jelenlegi helyzeté
nek megítélésével, a jelentkező gondok alapvető okainak elemzésével, az elöre·
lépés érdekében végrehajtandó feladatok megjelölésével kíván foglalkozni. 

l. Rakodásgépesítés, egységrakományképzés, konténerizáció, 
korszeríi csomagolás, definiciók 

E fejezet megírását feltétlenül indokoltnak tartom, egyszerűen abból az ok
ból, hogy csak „közös nyelven" lehetséges a szakmai kommunikáció. Vagyis egy· 
értelműen definiálnunk kell, mit értünk a fent említett fogalmakon. Célszerűen 
az Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet, valamint a Budapesti Műszaki Egye
tem által kialakított, általánosan használt definiciókat célszerű használnunk el
sősorban a saját fogalmaink megalkotásában, illerve az adaptálásban. 

1. Rakodásgépesítés 

A rakodásgépesítés fogalmának tisztázása érdekében néhány „elemet" vizs· 
gálnunk kell. Mit értünk a rakodógép fogalmán: (EME) 

-

1.1. Rakodógépeknek az olyan helyváltoztató, különleges kialakítású anyag- ,.. 
mozgató gépeket ( 1) nevezik, amelyeket különféle anyagok rakodásainak gépe- "'' 
sítésére használnak fel. (Ide sorolandók pl. a különféle emelővillás targoncák.) 

1.2. Rakodásgépesítés azoknak a tevékenységeknek az összefoglaló elneve-
zése, melyeknek célja a gépi rakodás korszerűsítése különféle rakodógépek al
kalmazásával. 

Mivel a gépi rakodás megvalósítása rakodógépek alkalmazásával lehetsé
ges, a rakodógépek viszont (1.1. alapján) különleges kialakítású helyzetváltoz
tató gépek, így gyakorlatilag a gépi rakodás a gépi anyagmozgatás részének te-
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kinthctó. Vagyis az anyagmozgatás gépesítésének folyamatrendszerében a rako
dásgépcsités mint részrendszer jelentkezik. 

A fenti megállapitás ellenére azonban kijelenthetjük, helyesen használjuk 
az MN-ben a „rakodásgépcsítés" fogalmát. Ugyanis a szállítási lánc fogalmá~ 
nak korszerű értelmezése szerint a szállítási lánc: RST műveletek (R = rako
dás; S = szállitás, T = tárolás), egymásal és a helyváltoztatás tárgyával - ~
számuk, a soronkövetkczésük, a szervezettségük és a végrehajtásukhoz szükséJ!C'i 
műszaki eszközök szempontjából - összhangba hozott sorozata, amellyel egy 
meghatározott (a szállítási lánc tartama alatt sem mennyiségi, sem minőségi 
szempontból nem változó) különféle anyagot a kiindulási (előállító) üzemből a 
fogadó (felhasználó) katonai szervezethez lehet juttatni. 

Az anyagmozgatást (mint a termelési-üzemi folyamatrendszerek részrend
szerét) belső anyagmozgatási folyamatokra, illetve az ún. külső szállítási tevé
kenységrendszerre bontjuk. Nyilvánvaló a rakodásgépesítés a külső szállitási 
tevékenység eleme (szállítási lánc, RST !) vagyis (néhány kivételtől eltekintve) 
az MN-ben helyesen rakodásgépesítési tevékenységről beszélhetünk, az eddig 
gyakran használt anyagmozgatás gépesítése, illetve gépi anyagmozgatás fogal
mának használata helyett. (Természetesen meg kell említeni, hogy a szállítójár
művek megrakása, ürítése, stb.), vagyis az R elem közgazdasági szempontból az 
újratermelési folyamat „forgalmi szférájához" tartozik ugyan, azonban a gya
korlatban gyakran e tevékenységet is általában a belsö anyagmozgatás körébe 
utalják.) · 

2. Konténerizáció 
Azoknak a tevékenységeknek összefoglaló elnevezése, amelyeknek célja az 

áruszállítás korszerűsítése a szállítótartályok különféle változatainak felhaszná
lásával. 

A konténeres s::.állítás ez idő szerint az egységrakományképzés legkorsze
rlíbb móds:::.ere. Vagyis a konténerizáció egyik gyakorlatban megvalósított ele
me az egységrakományképzés folyamatrendszerének ! 

Egységrakomány: általában egyforma, kisebb terjedelmű áruk nagyobb 
mozgatási, tárolási és szallitási egységekké való összefogása, renszerint valami
lyen segédeszközzel (rakodólap, konténer, szállitóláda stb.). 

A konténeres szállítás fö elemei a következőek: 

- a konténerek; 
- a konténereket a rakodóhelycken szállító és rakodógépek; 
- konténerszállító járművek; 
- a konténerizáció szervezeti formái, szabályai (fuvarjog, díjszabás, bizto-

sítás stb.). 

3. Kors:erü csomagolás 
A különbözö anyagféleségeknek (termékek, eszközök, stb.) a csomagolással 

szemben támasztott igényei rendkívül összetett követelményrendszer alapján ha
határozható meg. (Néhány tényező ezek közül: halmazállapot, nedvszívó képes
ség, szilárdság, hőmérsékleti tartomány, vegyi aktivitás, - MN-ben pl. különféle 
komplettek, vagy lőszerek különleges igényei). 

Csomagolás: az a munkafolyamat, amelynek során a terméket olyan bur· 
kolatba helyezik, amely biztosítja a mennyiségi és minőségi védelmet, kielégíti a 
,,forgalmazás'' kívánalmait. 
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·A csomagolás, a csomagolt áruféleségek kisebb egységekbe való összefogá
sa, az cgységrakományképzés elemének, megelőző folyamatának tekintendő! 

Kors:;.erű a csomagolási tevékenység akkor (saját szempontok alapján), ha 
a csomagolási folyamat során kielégülnek az egységrakományképzésnek a csoma
golással szemben támasztott követelményei is (pl. megfelelő erősségű és minősé
gű csomagolási mód az egymásra rakhatóság megvalósíthatósága miatt stb.). 

Jelen cikkben és általában az MN-ben nem célszerű a csomagolás feladat
körét az egységrakományképzés folyamatrcndszerében külön tárgyalni. Az MN 
a csomagolással kapcsolatos kérdésekben mint igénymegfogalmazó jelentkezhet 
(jelentkezik). A továbbiakban célszerűen a korszerű egységrakományképzés fo
galom körébe értjük a csomagolással és konténerizációval kapcsolatos tevékeny
séiünket! 

11. Egységralwmányképzés, rakodásgépesítés 
a .Magyar Néphadseregben 

A 10/1980. (HK 8.) számú miniszteri utasítás 3. §-a kimondja: ,,A néphad-
seregben folyó raktargazdálkodási és anyagmozgatási tevékenységet - az MN 
vezérkari főnökének követelményei alapján - legfelső szinten az MN hadtáp
főnöke irányítja" . . . .~z MN közlekedési szolgálat főnök irányítja az anyag
mozgató rakodógépek, konténerek és más egységrakományképző eszközök, se·· 
gédeszközök vonatkozásában az anyagnemfelelősi hatáskörbe tartozó feladato
kat, továbbá a rakodásgépesitéssel, valamint a konténeres szállítási rendszer 
kialakításával kapcsolatos feladatokat". 

A közlekedési szolgálatra hárul tehát a Magyar Néphadsereg rakodásgépe
sítéssel, egységrakományképzö eszközökkel (továbbiakban: eszközökkel) kapcso
latos feladatainak végrehajtása. Ennek megfelelően a közlekedési szaktechnikai 
eszközök közé soroljuk a rakodógépeket és egységrnkományképző eszközöket is 
(beleértve a különféle ún. rakodási segédeszközöket). 

Alapvetően az MN rakodásgépesítési és egységrakományképzési tevékeny-
ségének három fő működési területe van: 

1. Az eszközökkel való ellátás rendszere (rendszeresítés, használatbavétel). 
2. Az eszközök üzemeltetése. 
3. Az eszközök karbantartási-javítási rendje1 

1. Az eszközökkel való ellátás 
Az V. ötéves terv időszakában az eszközök rendszeresítése, valamint a 

normás eszközök használatbavétele megtörtént. 
Nem szándékozom a cikk keretében az ellátás, a rendszeresítés, a haszná

latbavétel okmányolási rendjét elemezni. 
Azonban m_eg kell említenem, hogy az eszk.ötökkel való ellátás -, a kiala

kított „normák", elsősorban tapasztalati értékek, becsléssel kialakított szempon
tok alapjtin történt, illetve történik. Ennek eredményeképpen vannak olyan ka
tonai szervezetek, ahol az ellátás fedezi a szükségletet, de van ahol kapacitás 
hiány, illetve felesleg (pl. kihasználatlan gépórák) jelentkezik. 

1 Az eszközök karbantartási-javítási rendje egyértelműen az eszközök üzem
ben tartásának részét képezi. A szétválasztást szándékosan követtem el a javí
tásban jelentkező problémákra-tartalékra való koncentrálás miatt. 
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A valós szükségletek pontos felmérésére a tárolási-rakodási technol6giák, 
objektumon belül és kívül -. azok különböző építészeti jelJege miatt - meglehe~ 
tösen sok tényezőt kell a tárolási-rakodási technológiák kialakításakor figyelem
be venni. Megfelelő módszerekkel azonban ki lehet alakítani azokat a normá· 
kat, amelyek tartalmazzák az objektumra jellemző sajátos igényeket. A tárolás~· 
rakodási technológiák szerves részét képezik az ún. géphasználél.si tervnek (más 
megnevezése is lehet). Az ún. gépkihasználási terv napos bontásban órára„pcrc· 
re megmondja (,,időterv"). milyen műveletet hol, meddig kell elvégezni (meg· 
felelő kialakításával). Az ún. gép kihasználási tervek határozzák meg az alkal · 
mazandó eszközök pontos „darabszámát". A „milyenséget" (vagyis a típust) a 
tárolási-rakodási .technológia adja. Természetesen a kialakított (kialakítandó) 
tárolási-rakodási technológiákban alkalmazott normák egyben az alkalmazás ún. 
költségoptimumát kell adják (figyelembe véve a korlátozó tényezőket). Ha ez 
így van, akkor az alkalmazott rakodógép típus, egységrakományképző eszköz az 
igényelt teljesítményt a lehető legkisebbb ráfordítással biztosítja. 

AZoknál a katonai szervezeteknél, ahol becsléssel megállapított darabszá · 
mú és típusú rakodógép és egységrakományképző eszköz került alkalmazásra. 
ott a tárolási-rakodási technológiák kialakítása után a típusra és darabszámr:J 
adódó kívánatos korrekciókat végre lehet utólag hajtani. 

2. Az eszközök iizemeltetése 
Jelenleg a rakodógépCk és egységrakományképző eszközök üzemeltetése, 

használata a helyi „szokásoknak" megfelelően kialakult rakodási, szállítási te:
vékenység szerint történik (kivétel az MN 4. VERA). Természetesen ez az üZ!!-
meltctési mód alapvetően két szélső helyzetet hoz létre: vagy kihasználatlanOk. 

~ a rendelkezésre álló rakodógép órák, vagy időben hirtelen túlterhelés jclentké
zik. Nem szükséges bizonyítani, hogy mindkét állapot végercdményhcn jelentős 
költségnövekedést (ráfordítást) okoz. 

Az egyenletes, jó hatásfokú rakodógép üzemeltetést, a katonai szervezet ál · 
tal kialakított tárolási-rakodási technológia géptcrve (vagy gépkihasználási terv) 
adja. 

A Magyar Néphadsereg tároló kapacitásának kcd"ezőtlen építészeti adott~ 
ságai (nyílászárók, padlók, közlekedési utak, stb.) negatív hatásai vannak az 
üzemeltetés körülményeire. Nem egy szervezetnél az alkalmazott rakodógép t•. 

jármű platójáról a raktárobjcktutn bejárata elé teszi le a rakományt (vagy nem 
fér be a nyílászárón, vagy a padlóterhelés nem megfelelő, stb.), innen tovább 
kézi erővel történik a ,,betárolás". Döntő elem, hogy az objektum építészeti ele
mei összhangba kerüljenek a kialakítandó tárolási-rakodási technológiákkal .. 

Ma, néhány kivételtől cltekin~e, egyetlen katonai szervezet sem vizsgálja 
a rakodógépek és cgységrakományképző eszközök üzemeltetése során a megté
rülési időket. Hangstilyozva azt, hogy az MN-ben a költségtényezőkön kívül 
döntő lehet a harckészültségi időtényező, vagy az élőmunka felszabadítás is. 
Ebben az esetben a ráfordításoknak. azok megtérülé!iének optimumához k~U 
közelíteni. 

A Magyar Néphadseregben alkalmazott egységrakományképzó eszközökec 
alapvetően három csoportba oszthatiuk: 

- különféle rakodólapok (kiegészítő elemek); 
- hajlékonyfalú eszközök; 

különféle szállító tartályok (konténerek) .. 



Funkciójukat tekintve két fő területen kerülnek felhasználásra: egyrészt sta
tikus elemenként használjuk őket raktárak berendezéséhez (raklap + magasító 
a tárolótér korszerűsítési programokban), illetve tárolóelemként az eredeti funk
ciónak megfelelően. Azt, hogy statikus elemként használjuk az egységrakomány
képző eszközöket (időtényező), azt mindenkor a harckészültségi követelmények, 
ilJetve a költségelemek döntsék el. 

A cikk keretében nem szükséges az egységrakományképző eszközök előnyös 
tulajdonságainak ismertetése. Az alkalmazás s;,:inte végtelen variációs lehetősé
gei hatalmas tartalékokat (költségelem) jelentenek. 

A már megvalósított konténeres terítő-gyűjtő járatok teljes kiterjesztésére 
kell törekedni. A kiterjesztés lehetőségeit meg kell vizsgálni (esetleg külön terv 
szerint) az MN területi és tagozati ellátási rendszerére minden, anyagféleségre 
vonatkozóan. Ez esetleg utalási módosítást is szükségessé tehet. 

3. Az es~közök karbantartási-javítási igénye 
a) Az MN-ben alkalmazott rakodógépek karbantartási-javítási hely?,ete 
A rakodógépek technikai felülvizsgálatát, a javítási tevékenységet jelenleg 

központi tervezéssel az MN KSZFI irányítja és végezteti a polgári javító bázi
sokon az „AGROSZOLG" országos területi javítási rendszerében. 

A kialakított normák, amelyek a tervszerű megelőző karbantartást, javítást 
kívánják szolgálni, részben becslés, részben gyári adatok alapján kerültek meg
határozásra. Természetesen ennek küvetkeztében a becsléssel megállapított nor
mák sokszor nincsenek ósszhangban a kialakított tárolási-rakodási tevékenység
gel. A rövidebb ciklusú normák legalább olyan kedvezőtlenek (magas ráfordí
tás), mint a túltervczettek. 

Amennyiben a javítási normákra nem áll rendelkezésre gyári adat (gyakor
latilag ez a jellemző), úgy a tapasztalatok és a kialakított tárolási-rakodási tech
nológiák alapján kell a javítási normákat közelíteni a reális igényekhez. 

Jelenleg a rakodógépek javítását a csapatoknál a kisjavítások szintjéig a 
c&apatjavitóbázisokon végzik, illetve ahol az egyesített javító szervezetek mű
ködnek, ott ezek a szervezetek javítanak. A közép és nagyjavításokat jelenleg 
polgári bázison, pontosabban az J\RROSZOLG; - a KÖZGÉP; valamint az 
ürömi bázisokon végzik. 

A polgári javító bázisokon kedvezőtJcn helyzetet teremt a hosszú átfutási 
idő, a koordináció hiánya. 

b) Az MN-ben alkalmazott egységrak.ományképzó eszkö:.ök karbantartásá-
114k-javításának helyzete 

Az egységrakományképzö eszközök javítása csapatjavító bázisokon törté
nik.- Az egységrakományképző eszközök javítási igénye (volumenében és minő
ségében) lényegesen kisebb és egyszerűbben megoldható feladatot jelent. Csa
patjavító bázison az egyszerű eszközök teljes egészében javíthatóak (pl. rakodó
la·p, zsáktargonca, stb.); a konténerek javítása· részben csapat, rés:Zben polgári 
javító kapacitásokból megoldhatóak. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy jól funkcionáló tárolási-rakodási technoló
giák létrehozásakor fel kell használni a későbbiek során kidolgozásra kerülö 
egységrakományképző eszköz-javítási normákat is. 

A normák kidolgozása és alkalmazása teszi lehetővé az egységrakománykép
ző eszközök tervszerű javítását (karbantartását). 
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lll. A fejlesztés elvi és gyakorlati lehetőséct!i 

11) A rakodásgépesités fejle1ztésének lehetőségei 

Az előzőekben adott globális elemzés két alapvető tCflyezőre világított rá. 
Jelentős tartalékok vannak mind az eszközök ellátása, mind pedig üze,nelteté
sük (alkalmazásuk)-javításuk terén. 

Az előzőekben leírt elvek alapján történő eszköz ellátás a kedvezőtlen anya
gi lehetőségek miatt nem valósulhat meg a jövőben az előzetes tervekntk meg
felelően, miközben várhatóan nő a mozgatandó anyag mennyisége, az ellimunka 
kiváltásának szükségessége. 

A becsléssel kialakított normarendszer, valamint a tárolási-rakodási tech
nológiák hiánya rendkívül megnehezítik a korrekt (célszerűen gazdaságos) üze
meltetés feltételeit. Nyilvánvalóan az így funkcionáló rendszer jelentős tartalék
tömeggel rendelkezik. A tartalékok kiaknázása nem képzelhető el a tárolási-ra · 
kodási technológiák (,,mikro" és „makro" értelemben) kialakítása nélkül. Ezen 
technológiák birtokában az alkalmazott normarendszer valós mért értékei lép
nek a becsült normak helyére. Első lépésben a jövőben a tárolási-rakodási tech
nológiák kialakítását kell megvalósítani mind „mikro" (,,laktanya" szintű), minr 
,,makro" (területi-tagozati ellátási rendszer; - terítés-gyűjtés) szinten. Várható
an a valós eszközigény meghatározásának egyetlen járható útját képezik a ki
dolgozandó technológiák. 

Azt, hogy milyen elvek alapján kell a tárolási-rakodási technológiákat el
készíteni, a rendkívülien sokrétű „helyi sajátosságok" (pl. építészeti, földrajzi 
jelleg, stb.) miatt, külön tanulmányt érdemelne a kifejtése. 

A másik jelentős tartalék tömeget az eszközök javítási rendszerében kell 
keresnünk. Az esetenként fél évéket ( !) is igénybevevő átfutási idők lehetetlen
né teszik (bármilyen jó is legyen az) a rakodási technológiák végrehajtását. A 
polgári javító bázisokon történő javítások, azok diszlokációja miatt is (kény
szerhelyzet), jelentős gondokat okoznak. MN szintű adat nincs a javítások miatt 
kiesett gépórákról, azonban szerény becslésem szerint a rendelkezésre álló össz
gépóráknak közel 40°/o-át teszik ki. Ez a 400/0 jelenti a legnagyobb tartalékot, 
ha a jövőben ezt sikerülne kihasználni, jelentős eredményeket érhetnénk el az 
clJátás bővítése, valamint az üzemeltetés minőségének javításában. A jelentős 
tartalék miatt érdemes a javítások problémakörét kicsit bővebben vizsgálni. 

A rakodógépek üzemeltetésének kiinduló adatát (típusra jellemző adatok 
birtokában) a naptári időalap képezi. A műszakok számának megfelelően csök
kentett időalap tovább csökken a szervezeti sajátosságokból adódóan (ebéd, ér
tekezlet, st:b), végül a karbantartási, javítási idöszükségletek vonódnak le a ren
delkezésre álló gépórákból. A karbantartási és javítási időszükségletck (nor· 
mák) megállapítása két tényező együtteséből állítható elő: az egyik tényezőt az 
eszköz javítási utasításának idevonatkozó normái jelentik, a másik (súlyozó) té
nyezőt a „javításbaadás" időszükséglete jelenti (el kell vinni a gépet a javító
bázisra és vissza, stb.). 

Mindezt összegezve, levonva a naptári időalapból kapjuk a rendelkezésre 
álló gépórákat (üzó.), melyet a tárolási-rakodási technológiába bedolgozhatunk 
az ún. gépterv formájában. 

Ma az MN rakodógép állományának a javítását (kisebb javítások kivéte
lév.el) gyakorlatilag a polgári javító bázisokon (Agroszolg.; Közgép, stb.) old
juk meg. Gondot okoz a javító anyag ellátás csapatszinten. Hiába biztosított a 
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költségvetési előininyzat- a javítások .elvégeztetésére, a csapatjavító szervek nem 
tudják a speciális javító anyagot (pl. szimeringek, hidraulika elemek, .stb.) be
szerezni, így gyakorlatilag nem· 'kéf)ések ··azokat a javításokat-. sem Végrehajtani, 
amire Cgyébkéilt Va'n: kapcitásuk. · Annak ellenére, hogy jelenleg maxinÍ'álisan 
kénytelenek •.Vagyunk a polgári j"3vító: kapacitásokat igénybevenni, feltétlenül 
meg kell oldani a saját kapacitás (legalább a „középjavítás'' szintjéig) kihaszná
lását. Ezt kettős érdek kívánjá.: egyrészt a háborús alkalmazás, másrészt anyagi 
(ráfordítás) vonatkozások szempontjából vagyunk érdekeltek. 

A javító anyag ellátás a polgári bázisok számára is gondot okoz (a nagy 
átfutási idők okozója). Ennek fő oka (saját kapacitásra is vonatkozóan) a ja-~ 
vítási rendszer tervszerűtlensé:ge. Nem állnak rendelkezésre azok az információk, 
amelyek részben a gyári adatok, részben az alkalmazás tapasztalatai alapján le
hetővé tennék a javító anyag 1 évre előre történő közelítő megtervezését. Saj„ 
nos a rakodó gépeket (eszközöket) gyilrtó vállalatok csak megfelelő időben elő
re megadott alkatrészigényeket képesek (és hajlandók) kielégíteni. A saját ja" 
vító kapacitás kihasználsának záloga az adott típusokra kidolgozandó javítási 
technológiák alkalmazása. -A javítási technológiák alapját a gépekhez a gyártó
mű által biztosított javítási utasítások (ha nincs ki kell dolgozni) képezik. A ja· 
vítási utasítások teszik lehetővé a javítási idő és teljesítmény normák meghatá
rozását, amelyet a géptervbe bedolgozva építünk a tárolási-rakodási technológi
ánkba, együttesen a javítási technológi3k által meghatározott ciklusidőkkel. A 
javítási technológiák birtokában lehetsé:ges jó közelítéssel típusonként a javító 
anyag éves tervezése. 

A javítási tevékenységükről érintőlegesen leírtak gondolom jól érzékelte
tik, hogy a javításban rejlő 406/o-os tartalék (rakodó gép kapacitás) kihaszná
lása az egész javítási rendszer átfogó „reformját'' igényli. A másik döntő ta~ 
nulság az, hogy hiába készülnek bármilyen jó tárolá~i-rakodási technológiák. 
rendszertelen, akadozva üzemelő javítási háttérrel nem képesek funkcionálni. 

Megjegyzésként annyit még a javítási tevékcnysCghez hozzá kell fűzni, hogy 
minden fajta költség elemzési eljárás nélkül megállapítható, hogy mind a harc· 
készültségi (háborús), ll)ind a ráfordítások szempontjából az optimális megol-: 
dás az lenne, ha az MN saját bázisain (csapatjavító EJSZ, ETSZ kapacitás-, 
központi hadtáp jav. bázis) oldaná meg a javítási igények kielégítését. Vélemé~ 
nyem szerint a polgári javítóbázisokat (a jövőben) csak teljes felújítási tevékeny, 
ségek elvégzésével lenne „gazdaságos" megbízni. Az előző bekezdésben leírtak 
megvalósítása feltételezi a „központi. hadtáp javítóbázis'' létrehozását, amelyra 
készültek már ·tervek, elgondolások. A téma külön tanulmány keretét igényelné. 
csak mint a jövőben (1983) számításba vehető kapacitás merült fel. Természe
tesen az előz_ő gondolatok. ,,funkcionális" és közgazdasági értelemben vett bizo
nyítására megvannak a megfelelő módszerek, eljárások, a cikk kerete ezek is
mertetésére nem ~d lehetőséget. 

b) A~ egységrakománykép,:és fejles,:.tésének lehetőségei 
Az MN-ben alkalmazott egységrakományképző eszközök korszerűek, meny~ 

nyiségi és minőségi _összetételük megfelel. a követelményeknek. Az egységrako-· 
mányképzés fejlesztésének fő tendenciáját a jövőben (a szerény mennyiségi nö„ 
vekedés mellett) elsősorban az egységrakományképző eszközök sokrétű, sokcélú 
alkalmazása, felhasználása jelenti. 

Amcnnyib_en ·elké:szülnek 'és alkalmazásra kerülnek a tárolási-anyagmozga
tási technológiák, úgy automacikusan„mind „mikro'\ mind a „makro" technoló·~ 
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giákban dinamikus és statikus értelemben is megnő az egységrakományképző 
eszközök szerepe, kihasználása. Egyértelmű, hogy a tárolási-rakodási technoló
giák három legfontosabb eszközeleme a tárolótér berendezés, a rakodógép és az 
egységrakományképző eszköz. 

Az egységrakományképző eszközök használatának széleskörű elterjesztését 
segítené egy olyan „segédlet" (más megnevezése is lehetséges) vagy utasítás ki· 
dolgozása, amely tartalmazná az MN-ben forgalmazott összes anyagféleség egy
ségrakományba való rcndezhetöségének módját. Ez a „segédlet" nagyon meg
könnyítené az alkalmazás lehetőségeit, minimálisra csökkentené a „fejtörések" 
szükségességét (ami jelentős gátat jelent az alkalmazásban), gyakorlatilag a kér· 
déses mozgatandó anyagmennyiség rögtön behelyettestihető a legjobban megfe
lelő, rendelkezésre álló egységrakományképző eszközbe. (A cikk kerete .nem te· 
szi lehetővé a „segédlet" felépíttsének részletes ismertetését.) 

Természetesen az egységrakományképzés fejlesztésének továbbra is fonto.:. 
elemét képezik ezen eszközök (tervszerű) mennyiségi és minőségi értelemben 
vett beszerzései is a következő tervidőszakra vOnatkozóan. A fejlesztés fő irá
nyát az egységrakományképzésben egyértelműen a tárolási-rakodási technológiák 
kidolgozásával megnyíló széleskörµ ~lkalmazásj lehetőségek jelentik. 

Ősszefoglah:a 

Alapvetően a jövőben ·az előrelépés érdekében az alább felsorolt felada
tokat céls::,erií a lehetőségek függvényében végrehajtani: 

- ki kell dolgozni a tárolási-rakodási technológiákat mind mikro - mind 
makro értelemben; 
(mikro-katonai szervezet, objektum; makro - területi-tagozati ellátási rendszer 
RS (rakodás-szállítás) vetülete MN szinten, pl. terítő-gyűjtő járatok stb.) ; 

- ki kell dolgozni az eszközök javítási technológiáit, ezek alapján módosí-· 
tani a javítási rendszert; 

- meg kell teremteni a tárolási-rakodási, valamint a javítási technológiák 
szinkronját a tartalékok kihasználása érdekében; 

- az egységrakományképzés területén (a technológiák kidolgozásán túlme · 
nően) olyan „segédlet" kidolgozása, amely az MN·ben felhasználásra kerülő 
minden anyagféleség egységrakományba való rendezhetőségének feltételeit, mű
veleteit tartalmazza. 
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