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A szállítások gazdaságosságának fokozása 
a konténeres szállítások teljeskörü' bevezetésével 

Sziits l..dszld alezredes 

Az energiahordozókkal, elsősorban a hajtóanyaggal való takarékossság nem kerül le napi
rendről a következő tervidőszakban sem. A szállítások terén elérhető energiamegtakarítás egyik 
alapvető lehetősége a vasútra terelés, mert a vasúti szállítási ágazat energiaigénye a közúti szállítás
hoz viszonyítva 25-30%. A vasútra tercléshez megfelelő feltételek szükségesek, mert csak ezek 
megléte esetén lesz ésszerű és gazdaságos a tevékenység. A konténeres szállítás elvileg bármely 
szállítási ágazaton megvalósulhat, hazai viszonylatban a vasúti és közúti szállítási ágazat használ
ható fel alapvető hordozóként. Célszerű tehát a vasútra terelést össszekapcsolni a konténerizáció
val, amely így élenjáró szállítási technológiát eredményez. 

Elvégeztük az MN anyagszállításai elemzését, annak érdekében, hogy körülhatároljuk a kor
szerűsítés irányait. Az elmúlt évben átfogó témavizsgálat került lefolytatásra az MN kijelölt katonai 
szervezeteinél. A tényvizsgálat, valamint a határidős jelentések adatai alapján az MN szállítási fel
adatainak 35°'!1-a közúti (gépkocsi-) szállítással valósul meg, amelyből 150/o központi (MN és nép
gazdasági) eszközökkel, 8% közúti konténeres szállítással, 12% pedig a csapatok saját szállító esz
közeivel történik. A korszerűsítésnél elsősorban ezt a 12%-ot kell célbavennünk, amely 14 millió 
km éves ráfordítást igényel. Vasútra kell még terelni a központi eszközökkel végrehajtott ( 15%) és 
a konténeres szállítások (8%) egy részét is. 

Megvizsgálva az egyes anyagfajtákat, megállapítottuk, konténerizálhatók és vasútra terelhetők 
azok az anyagok, amelyek nem igényelnek őrzést, szállítmány kísérést, illetve minőségük és állaguk 
megóvása indokolja a konténer által nyújtott fokozott védelmet. 

A vasútra terelhető közúti szállítások nagysága gépjármű-kilométer alapján mintegy 20 millió 
km/év. Az elemzések szerint ennek 20-25%-a terelhető vasútra- alapvetően konténeres szállítások 
formájában. A gépkocsiszállítás és konténeres szállítás költségkülönbözete adja a megtakarítást, 
amely 10 mFt-ra tehető évente (5 t. konténer szállítási költsége 100 km-re 700, a 20 t. konténeré 
1190 Ft, az 5 t. MN szállítójármű 100 km-es szállítási forduló költsége á. 10 Ft/km - 2000 Ft). A 
zárt konténerben való anyagszállítás során az anyagmcgóvásból származó megtakarítást csak az 
anyagnem-felelős szolgálatok ítélhetik meg, ha rendelkeznek a „hagyományos" szállítás alatti törés
bői és „eltűnésből" származó károkra vonatkozó adatokkal. Az élelmezési anyagcllátásban alkalma
zott konténeres kiszállítás e téren is igen jelentős eredményeket hozott. Közvetett haszon keletke
zett még abból is, hogy kevesebb gépjármű kerül kirendelésre, ezzel csökken a baleseti veszély és a 
gépjárművezetői állomány, valamint a gépkocsiparancsnoki feladatokat ellátók leterheltsége. 

Az előzőek a vasúti konténeres szállítások széleskörű bevezetésének indoklását, igazolását 
szolgálták. A következőkben a konténeres szállítások jthfttlrendrzm kerül ismertetésre. 

x Tdjeskörü bevezetésen azon ~zállítások körét értjük, amelyek a szállítandó anyag mennyiségi és fajta· 
bcli tulajdonságai a!J.pján

0 

konténerek felhasználásával gazda~iigo~an és célszerűen végrehajthatók . 
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A konténeres szállítási technológia lényege az, hogy az anyaggal rakott konténert negy fogás
sat kell a szállító eszközre ráhelyezni vagy arról levenni (átrakni egyik eszközfajtáról a másikra), 
illetve biztosítani kell az üres konténerekkel való ellátást - az iins konténereket is Jzállítani kell. Ez 
utóbbi képezi a konténeres szállítás egyik alapvető hátrányát. Az üres konténerek szállításának 
minimálisra csökkentése érdekében olyan szállítási viszonylatokat kell megválasztani, amelyeknél a 
szállítandó anyag mindkét irányban viszonylag egyenlő (pl. élelemmel a göngyöleg visszaszállítása 
50-70%-os kiterhelést biztosít). Ebben az esetben célszerű cserekonténeres megoldást alkalmazni. 
Ez azonban eszközigényes, mert 1 viszonylat 2 konténert köt le. Az ilyen állandó viszonylatokban 
célszerű Saját konténerparkot létesíteni, mert a beruházást követően e,gyéb kiadások (bérleti díj, 
üres konténerek mozgatása) elmaradnak. Másik alapvető módszer, főként az egyenetlenül jelent
kező szállítási feladatoknál a konténerek „sokszög" alkalmazása, amely kölcsönkonténerekkel cél
szerű megold;j.s, ,mert alkalomszerűen, csak egy-egy feladatra kell azc:ikat bérbe venni. Az üres moz
gatás úgy ciökkentbető, hogy a konténerkölcsönző az üressé vált konténert a kirakás helyéről a lq;
ktizeli:bbi berakóhelyre irányítja. Hazánkban van általános rendeltetésű konténerkölcsönzési lehető
ség, amelyet bárki igénybe vehet és vannak tár.rnlásos alapon létrehozott konténcrkölcsönzők, ame
lyek tagjainak kedvezményes, másoknak teljes térítés ellenében kölcsönöznek. A nsokszöges" 
alkalmazás nagy előnyt jelent a valamely polgári, vagy katonai szervezet állományába tartozó szál
lító gépjárművel szemben, amelynek a szállítás befejezését követően vissza kell térni telephelyére, 
függetlenül attól, hogy a vissza útra találtak-e rá fuvart. 

Az MN konténeres szállításait részben saját, részben pedig bérelt vagy kölcsön konténerekkel 
tervezzük megoldani . .-A konténerek mozgását, amelyek szabvány feliratokkal vannak ellátva, (köz
tük a tulajdonos szerv nevével is) a diszpécserszolgálat tartja nyilván. 

A konténeres vasúti szállítás feltételei között alapvető a kr,nténeremelő-szállító kaparitás merlétt. 
A népgazdasági szállítások biztosítására egyes vasútállomásokat kontémrkezelrJ állomásokká nrilránít 
és rendez be a MÁV, alapvetően az ipari központokban. E vasútállomások vonzáskörzetében 50 
km-en belül biztosítja a konténerek vasútra, és vasútról való elszállítását. (Ez a kapacitás beruházási 
lehetőségek hiányában lassan fejlődik). Az MN helyőrségeinek jelentős része kívül van a fentebb 
említett körzethatárokon, illetve a népgazdasági konténermozgató kapacitás összességében elégte
len. 

Annak érdekében, hogy az MN közúti szállításai 20-25°'0-át konténerben vasútra tereljük, biz
tosítanunk kell helyőrségeinkben a konténermozgató-szállító kapacitást. Biztosítani kell a konté
nerek elindítását az ellátó raktárból a vasútra történő rászállítással, illetve azok fogadását a vasútról 
történő beszállítással. {Fordított a sorrend a raktárba történő anyagleadásnál.) 

Felmérésünk alapján helyőrségeinkben a kiiri:tkez/í li:ht!!í.rtjek vannak a konténermozgató szál
lító kapacitás biztosítására: 

1. A polgári kapacitás igénybevétele, ahol ezt fontos népgazdasági érdekek nem zá~ák ki. (5 
t. kapacitás 9-10, 20 t. kapacitás 4-5 helyőrségben lehetséges.) 

2. Az MN központi és területi raktárainál rendszeresített (jelenleg meglevő) konténerszállító 
eszközök ht/r1lrsérJ szi11t1l igénybevétele (5 t. 10 helyőrségben, 20 t. 6 helyőrségben vehető 

igénybe). 

3. A központi szállító zászlóaljnál meglevó konténerszállító eszközök egy részének (8 Jb 5 t. 
és 8 db 20 t. jármű) idei,glenes megoldásként való vezénylése a kijelölt helyőrségekbe, illetve 2-., 
db 5 t. konténeremelő-szállító jármű átcsoportosítása azon raktáraktól, amelyeknél kapacitásfeles
leg mutatkozik - más hclyőrségckbe. 

A következő feltétel, amelyet biztosítani szükséges, hot,'}' a helyórségben vagy annak közelé
ben levő vasútállomás k1,nt/mrkrziltl dllonhi.flÍ kgrm mi/Jl!fltu. mert ellenkező esetben a konténer 
csak tengclykilométcr díjszabású vagonra rakható, amely J-2 db 5 t. konténer esetéhen nem kifize
tt><lö. 
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A konténeres szállítások zökkenőmentes biztosításához még néhány feltétel kialakítása szük
séges. 

Az adott objcktumb:m (raktárban vagy laktanyában) megfelcl6 méretű .rzildrd b11rkolatti rakrr 
Jríltnk kellenek, amelyekre a konténerek berakáshoz (kirakáshoz) lehelyezhetők, továbbá megfe
ldll közlekedési utak a 20 t. emclö-szállító szerelvények mozgásához. 

A konténerekben az anyagokat elmozdulás ellen biztosítani kell, erre több módszer és eszköz 
is alkalmazható {rögzítő hevederek, raklapra pánto!ás, hézagkitöltő légzsákok sth.). 

Bérelt konténert a legrövidebb idő alatt ki kell rakni, ehhez a megfddó rakodóeszközt (vagy 
rakodóerőt) készenlétben kell tartani a konténer jelzett érkezéséhez. 

A konténeres szállítások feltételrendszerének létrehoztása nagyobbrészt már megtörtént, 
ennek ellenére a teljeskörű bevezetés mi:g várat magára objektív és szubjektív okok miatt. Objektív 
okok közül a legfontosabb, hogy a meglevő készletek nagy része nem ott van, :ihol a legjobban 
kihasználható lenne. Szubjektív ok: nem készült elgondolás és intézkedés (vagy útmutató}, a szál
líttatóknak nem áll érdekükben a gazdaságosabb megoldás ( nincs közvetlen gazdasági kényszer) 
sőt, a raktáraknak az áll érdekükben, hogy a csapatoktól gépkocsit és rakodóerőt vonjanak be az 
anyagok kiszolgálásakor. 

A szükséges feltétekk teljes körű kialakítása érdekében az MN Közlekedési Szolgálat Főnök
!>ég ll kiiutka1lkit teruzi: 

- az illetékes HM-szervekkel együttműködve intézkedünk a központi konténerszállító eszkö
zök kijelölt katonai szervezetekhez való vezénylésére, ottani igénybevételük, üzemeltetésük és 
fenntartásuk rendjére; 

- me::gállapodást kötünk a MÁV-val konténermozgató kapacitásaink viszonossági alapon, 
térítés elle::nében történő igénybevételére és a konténerkezelő vasútállomások körének bővítésére; 

- diszpécserszolgálatot felkészítjük a konténeres szállítások irányítására; 

- az MN anyagnem-felelős fönökségcit tájékoztatjuk a konténcrmozgató kapacitással rendel-
kező helyőrségekről, biztosítjuk részükre a szükséges konténereket; 

- az érintett HM-szervekkel egyetértésben intézkedünk alárendelt raktárainknál levő konté
nerszállító eszközök általános jellegű helyőrségi szintű igénybevételére. 

A felsoroltakat közelebbi feladatoknak tekintjük annak érdekében, hogy a takarékosság és a 
hatékonyság fokozása jegyében a meglevő népgazdasági és MN eszközöket a jelenleginél sokkal 
jobban kihasználjuk. Az elkövetkező 1-1,5 évet kísérleti időszaknak tekintjük (az eszközök egy 
részének ideiglenes telepítése is ezt indokolja), majd az elemzett gazdasági mutatók alapján a 
következő szervezési időszakban teszünk javaslatot az eszközök végleges rendszeresítésére. 

Az 5 t. konténeremclő-szállító gépkocsikat - amelyeket a háborús szállítási láncban is alkal
mazni kívánunk - békében a nagyobb hclyőrségekbe (laktanyákba} tervezzük rendszeresíteni, 
amelyekkel a szemetes konténerek szállítását és ürítését is megoldanánk ( erre a célra kialakított 
megfogószerkezet segítségével) M-re pedig a gépesített lövész, harckocsi- és tüzérezredekhez, 
magasabbegység ellátó zászlóaljakhoz. Megítélésünk szerint az egyszerre szállítandó anyagmennyi
ségek alapján békében az 5 t. konténerrel oldható meg a szállítások 60-70%-a. 

A 20 t. konténerszállító eszközöket békében az ellátó raktárakhoz és a körzetszerű kiszolgálás 
elve alapján az erre ;1.!kalmas helyen diszlokáló katonai szervezethez (elsősorban ellátó zászlóalj
hoz) valamint a központi szállítóegységhez tervezzük rendszeresíteni - elsősorban iz élelmezési és 
technikai anyagok, illetve alkalomszerűen más anyagfajták szállítására is. ,,M" esetén ezeket az esz
közöket a központi szállítóegységhez vonnák össze. MN reális szükséglete 20 t-s konténeremclő
szállító járműből a jelenleginél 60-70°„o-kal több. 
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Felmerülhet a kérdés, hogy mi lesz a többi helyőrséggel? A konténerizáció terén fokozatos 
fejlesztést tervezünk, ennek keretében további helyőrségekre is kiterjesztjük, de csak azokra, ame
lyeknél ezt az anyagforgalom indokolja. 

Végezetül az ellátó szolgálatok, raktárak meggyőzése érdekében is hangsúlyozni kívánom a 
konténeres szállítás azon előnyét, amelyet a raktári munkaerő egyen!ttes foglalkoztatása nyújt, mert a 
rakodási munkákat folyamatosan és biztonságos technológiával lehet végezni. 

Döntő jelentőségűnek ítélhető, hogy az anyagnem-felelós HM-szervek, középirányító szer
veik és az anyagellátás teljes vertikumában dolgozók elfogadják és támogassák elgondolásunkat, 
amelyek megvalósítása jelentős mértékben segítené a takarékos gazdálkodást. 
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