
A gazdaságos szállítás módszerei 

Balassa István hadnagy 

Az utóbbi években a Magyar Néphadseregben is erősödött a gazdaságos
ságra való törekvés, a takarékossági feladatok minden területen való érvényre
juttatása. Ennek egyik célszerű módszere a rejtett tartalékok felkutatása, annak 
kiaknázása és hasznosítása. 

A hadtápszolgálat - mint alapvető gazdálkodási ágazat - több éve folytat 
eredményes munkát ezen a téren is. Az egyes szolgálati ágak tevékenységében 
eltérő módon jelentkeznek a takarékossági feladatok, így eltérő jellegű eredmé
nyek is mutatkoznak. A szolgálati ágak közül a szállító szolgálat az amely alap
vetően a jobb tervező, szervező, irányító és végrehajtó munkával biztosíthatja a 
meghatározott takarékossági célkitűzések elérését. 

A rejtett tartalékok kiaknázásában jelentős feladat hárul a magasabbegysé
gekre, mivel itt lehetőség van több egység szállítási feladatainak koordinálására. 

Az érvényben levő intézkedések, szakutasítások a közlekedési és szállító 
szolgálat minden szintjére kiterjedő takarékossági célkitűzéseket határoznak meg, 
amelyek megvalósítása érdekében együtt kell működni a parancsnoki vezető 
állománnyal, a párt- és KISZ-szervezetek!kcl, valamint a szállíttatókkal. 

Magasabbegységünknél ennek végrehajtását biztosító intézkedéseket foga
natosítottunk, melynek eredményeképpen sikerült javítani a szállítási teljesít
ményeket, csökkenteni a gépjárművezetők leterheltségét, az elrendelt szinten tar
tani a gépjárművek hadrafoghatósági mutatóit. 

Összességében elmondhatjuk, hogy eredményeinket a gazdaságos szállítás 
különböző módszereivel sikerült elérni. Az anyagszállítások gazdaságossága 
érvényre juttatásának elengedhetetlen feltétele a szállítási ágazatok komplex 
felhasználása, ehhez kapcsolódva a rakodási módozatokban rejlő lehetőségek 
széles körű kihasználása. 

A diszpécserszolgálattal szemben támasztott elengedhetetlen követelmény, 
hogy az anyagnem felelősök minden irányú szállítási feladatairól rendszeresen 
tájékozott legyen. Ismernie kell a gépjárművek és szállítójáratok mozgási út
vonalát, a szabad kapacitást, a kapcsolási lehetőségeket stb. 

A havi szállítási terv összeállításakor az igénylések alapján fel kell tárni 
a vasútra terelhető szállításokat, figyelembevéve azt a lehetőséget is, hogy a 
területileg illetékes katonai szállítási igazgatóság jogosult soron kívül ( 48 órá~ 
igénylési előrelátással) 1-2 db vasúti kocsit kiállítani. A soron kívüli szállítási 
feladatokat a lehetőség szerint vasútra kell terelni. 
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Célszerű módszernek tartom, hogy nagyobb gyakorlatok előtt a szükséges 
anyagokat a magasabbegységhez - tranzitraktárba - gyűjtjük össze, s innen - a 
szükségletnek megfelelően - szállítójáratok indításával történik az anyagi esz
közök rendeltetési helyre történő eljuttatása, általában több pótkocsi alkalmazá
sával. Így az alárendelt egységek jelentős km és üzemanyag megtakarítást érhet
nek el. Ennél is hatékonyabb megoldást biztosít, ha a magasabbegység illetékes 
anyagnem felelősei által készített anyagelosztó alapján az anyagot közvetlenül 
az átadó egységtől szállítjuk a címzetthez, vasúti kocsirakomány esetében fedett 
vasúti kocsiban, ennél kisebb mennyiség esetén - ha rendelkezésre áll a konté
neres szállítás feltétele, bérelt konténerben (5 t-ás eszközzel). 

A gazdaságosságot csak úgy lehet biztosítani, ha az alárendelt diszpécser
szolgálatok kellő szigorral felülvizsgálják a szállítási igényeket, s még a ma
gasabbegységhez való felterjesztés előtt megszervezik a több szolgálati ág által 
azonos viszonylatban közlekedő szállítmányok összekapcsolását, szükség esetén 
a pótkocsik alkalmazását. 

A gazdaságosságot jelzi az a módszer is, ha a magasabbegység diszpécser 
két különböző helyőrségben levő szervezet egy irányú szállítást szervezi meg. 
Például: Baja jelentette, hogy 1 db gépjárművet, teljes terheléssel ruházati anya
kot kell beszállítani Kaposvárra. Ugyanakkor Pécs is jelentette, hogy ezen a 
napon műszaki anyagot (sáncszerszámot és egyéb anyagot) kell beszállítani szin
tén Kaposvárra. 

Ezen szállítási feladat g:1zdaságos végrehajtását a következőképpen szer
veztem meg: 

- Baja 1 db D-566 5 t tgk.-val megkezdi szállítási feladatát úgy, hogy 
Pécsett felveszi a már ott várakozó tiszthelyettest és felkapcsolja a megrakott 
pótkocsit, amelyen műszaki anyag van. Kaposvárra érve, a műszaki raktárnál 
lekapcsolja a pótkocsit, majd a ruházati raktárhoz megy. Mindkét helyen végre
hajtják az anyagok leadását (szükség szerinti felvételét) és visszaútban Pécsett 
leakasztja a pótkocsit, majd továbbmegy Bajára. 

Ezzel módszerrel csaknem 150 km megtakarítást sikerült elérni, melr 
egyszeri rátekintésre ugyan nem sok, de pontosan jelzi a lehetőségeket. 

Csökkenteni lehet az üres, vagy súlyhiányos szállításokat oly módon, hogy 
az adott viszonylatra térítéses szállítást, esetleg súlydíjas fuvaroztatást szerve
zünk, de cs:1k akkor, ha az elöljáró diszpécserszolgál.1t nem határoz meg kicgé 
szítő feladatot. 

A gazdaságosság növelését szolgáljuk azáltal is, ha a bejáratás alatt levő 
eszközökkel - a menetirányba eső szervezetek részére - kisméretű és súlyú 
anyagok szállítását (továbbítását) hajtjuk végre. 

Azon laktanyában, ahol több alakulat diszlokál, különösen fontos az anyagi 
eszközök beszerzéséhez szükséges szállítások összehangolása. Ezt a célt jól szol
gálhatja egy olyan diszpécser tábla, amelyben kb. egy hétre, vagy néhány napu 
előre rögzítve vannak a szállítási feladatok, és viszonylatok. 

Kedvező tapasztalatokat szereztünk a nagytávolságú vezetési gyakorlatok 
alkalmával szervezett anyagszállítási feladatok végrehajtása terén. Bebizonyo
sodott, hogy az ilyen szállításirányítás nem befolyásolja kedvezőtlenül a vezetési 
gyakorlatot, ugyanakkor jelentős mennyiségű megtakarítás érhető el mind km
ben, mind pedig üzemanyagban. Hasonló eredményt lehet elérni a gyakorlatok 
végrehajtása során, ha a kölcsönkért anyagokat - megfelelő karbantartás után -
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már a gyakorlótérről visszaszállítják, esetleg vasúton feladják a rendeltetési 
állomásra. 

A gazdaságos szállítás egyik legcélszerűbb módszere, ha a kis súlyú (darab
árus) anyagokat a csapatok részére, illetve onnan a magasabbegység raktárba 
történő eljuttatására gyűjtő és terítő jellegű szállítójáratokat szervezünk. Ezek a 
szállítójáratok közlekedhetnek kialakított menetrend szerint, vagy a feladatok 
szükségességének megfelelően, alkalmanként. 

A szállítójáratok indítása előtt a diszpécserszolgálat útján szükséges ponto
sítani az alárendeltekkel a járat menetvonalát, tervezett indulási, érkezési, rako
dási idejét, az elszállítandó anyagok nemét, mennyiségét, rendeltetési helyét. 

Annak érdekében, hogy a szállítójáratok eredményesen és gazdaságosan 
közlekedjenek a szállíttatók a diszpécserszolgálat közreműködésével kell, hogy 
összehangolják az anyagszállítási feladatokat a szállítójárat közlekedésével, an
nak parancsnokával. 

A szállítójárat zavartalan működéséért a járatparancsnok a felelős, akinek 
megfelelő információval kell rendelkeznie a járat menetvonalán levő időjárási 
és útviszonyokról, várható változásokról. A szállítójáratba elsősorban olyan gép
járműveket és pótkocsikat kell kijelölni, amelyeknek raksúly kapacitása a leg
jobban megközelíti az elszállítandó anyagok tömegét, biztosítja a korszerű rako
dógépek és konténerek használatát, valamint kihasználását optimalizálni lehet. 

A szállítójáratok fogadásához tranzitraktárakat szükséges létesíteni lakta
nyánként, melynek működési feltételeit munkaidő után is biztosítani kell. A 
szállítójáratok szervezésével és indításával számos technikai eszköz útbaindítását, 
emberi munkaerőt és időt takaríthatunk meg, ugyanakkor biztosított az adott 
viszonylatban indított eszközzel a meghatározott gazdálkodási mutató elérése is. 

Azokban a helyőrségekben, amelyekben több önálló gazdálkodást folytató 
laktanyahadtáp vagy egység hadtáp működik, a gazdaságos szállítások biztosí
tásának egyik hatékony módszere a havi szállítási tervek összehangolása, egyez
tetése (ezt az illetékes PK HTPH-k végzik el). 

A kellő operativitást, üres futásokra való rátervezést elsősorban olyan 
módszerrel alakítottunk ki, hogy a diszpécserek részére meghatározásra került 
a szállítást végrehajtó gépjárműparancsnokok bejelentkezési rendje, a célállomá
sokról. Ezáltal van lehetőség olyan feladat meghatározására is, amellyel továbl> 
csökkenthető az üres, vagy súlyhiányos futás. 

A gazdaságos szállítás módszerei magasabbegységünknél alapvetően kiala
kultak, azonban továbblépési lehetőségeinket még akadályozza néhány olyan 
tényező, amely megoldásának egy része saját, illetve elöljárói hatáskörbe tar
tozik. 

Ezek a következök: 

- egyes szolgálati ágak még mindig ragaszkodnak egyedi berendezési tár
gyak, alkatrészek soronkívüli elszállításához, mivel idegenkednek ezen anyagok 
más szállíttató anyagával együtt történő továbbításától (pl. elhelyezési szolgálat, 
pc. gjmű. techn. szolg.); 

- még mindig gyakori, hogy a szállíttatók gépjárművet, nem pedig szállító
teret, vagy szállítási szolgáltatást igényelnek; 

- a gépjárműparancsnoki állomány nem minden esetben tekinti szívügyének 
a gazdaságosságot, emiatt az igénybevételi idő átlagosan növekvő tendenciát 
mutat; 
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- nincs még kialakítva minden alakulatnál a „TRANZIT-RAKTAR", így 
a szállítójáratok indítása is inkább alkalomszerű, mint rendszeres; 

- esetenként még elöfordul, hogy a parancsnokok csapatkiképzö (CSK) 
besorolású gépjárművet rendelnek ki anyagszállítási feladat végrehajtására, meg
kerülve ezzel az elöljárói intézkedéseket; 

- nem mindenütt vannak meg a diszpécserszolgálat összeköttetései (híradá
si) feltételei, célszerűnek látszik olyan összeköttetési feltételek megteremtése a 
szállítójáratok parancsnokaival, hogy részére bármikor feladatot lehessen szabni. 

Összességében az a véleményem, hogy a bevezetett diszpécser irányítású 
szállítási rendszer újabb szabályozása nem szükséges, azonban végrehajtásának 
gazdaságos módszereit még a továbbiakban is kutatni kell, figyelembevéve a 
várható körülményeket, feltételeket és követelményeket. 
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