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Az anyagi eszközszállítások szervezésének célszerű módszerei 
haditevékenységek esetén 

Dr. Dohrí Fmnr a!ezrukr. a hadtNdomdt~rok krmdidJtmd 

Az anyagi eszközök utánszállításának a megszervezésénél fontos követelménynek kell tekin~ 
tcni, hogy azok lehetőleg a legrövidebb i<lő alatt érjenek rendeltetési hdyc:ikre és növekedjék az 
anyagáramlás sebessége. 

A tömegpusztító fegyverekkel, illetve a nagypontosságú és hatékonyságú fegyverrendszerek 
alkalmazásával megvívásra kerülő hadmW.veletck dinamizf\lusa, a csapatok mozgékonysága, a 
támadó harc magas üteme által támasztott követelmények mind azt követelik, hogy megfelelő for
mában és ütemben fejlődjön a szállítási tevékenység és annak hatékonysága. 

A korszerű eljárások fejlesztését, illetve az új utak keresését lassítják a szállítás terén az új mód
szerektől való idegenkedés mellett az egyéb, a szállítási tevékenységre ható tényezők is. Így az 
egyik ilyen ok az ellátási rendszer nem kellő rugalmassága. Az anyagi biztosítás jelenlegi rendszeré
ben elnyúlik a felhasználóig történő nanyagátfutási" idő, kedvezőtlen a menet- és a rakodási idő 
aránya. 1 Az alegységkészletek, egységcsomagok hiányában, továbbá az igénylésekhez való ragasz
kodás miatt úgyszólván minden ellátási tagozatban ismételten készletezni kell az anyagokat. Ez 
többszöri rakodást igényel, és nem teszi lehetővé, hogy a járművek maximális mértékben ki legye
nek használva. Példaként érdemes megemlíteni, hogy amíg az anyag a hadseregtől 80-100 kilomé
ter távolságról_ eljut a felhasználókhoz, háromszor kerül átrakásra." 

Mindez együttesen eredményezi, hogy az anyagáramlás sebessége igen alacsony. Az előzőek
ben elemzett dolgok együttesen mind hozzájárulok az állásidő aránytalanul nagy hányadához. Már
pedig az anyagáramlás sebességének számszerű értékét igen érzékenyen befolyásolja az állásidő 
nagysága. 

Az anyagi eszközök utánszállításának gyorsítása, az anyagáramlás sebességének növelése a 
központhadtáptól a várhatóan több nemzetiségű front állományába tartozó nemzeti seregtesthez 
különböző célszerű változatú megoldással segíthet() elő. Részletes kimunkálásuk és széles körű 
előterjesztésük jelentősen hozzájárulhat a jelenleg is fennálló nehézségek megoldásához. Az anyagi 
eszközök utánszállításának a megszervezésénél ezeket mindinkább figyelembe kell venni. 

A l1r,fi,ntosdbb konzmimk tí(/httrl .rzd/!(M1szernzúi mrídr::trtkt! d kiirdkrzríkhm lchrt ri:rszcjÍ1f.;_lalni. 

1. KiizhttS!T taf.;_o::.at kiikta/d.rdra/, a lehető legalacsonyabb számú átrakással étjenek az anyagi 
eszközök, szállítmányok a központhadtáptól a nemzeti hadsereghez. Ez a módszer önmagában is, 
de természetesen egyéb módszerekkel (pl. mélységben megalakított egységrakományokkal stb.) 
együttesen még hatékonyabban hozzájárulhat az anyagáramlási sebesség növeléséhez. 

1 Varga .J.: Az ös~zfegyvememi hadsereg dső támadó hadműveletének :inyagi biztosítása (a közelebbi 
(eladatig). H/J,í.'i.'Jt,1-ZMKA. 

l)r l .apos !"11.: Az anyagi c,;;iközök uti1nszállít:1~ának mcgszcrvezést'rlll. Hadt:ípbiztosít:'is, 1978. 1. szám, 
17. okl. 
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A központhadtápbó[ a hadsereg ellátó dandárig történő beérkezésig az anyagok jelent6s része 
nem kíván átrendezést, készktezé:.t. De ugyanezen viszonylatban történő szállításoknál a szállí
tóeszközök hatótávolsága sem teszi indokolttá egy közbenső tagozatnál az anyagok átadását, ismé
telt száltításszervezést és a járművekre rakodás utáni továbbítást. Emellett a közbenső tagozatok 

jelentős szállítóteret is lekötnek. 

Hasonló törekvések tapasztalhatók a baráti hadseregekben és a főbb imperialista hadseregek

ben 1s. 

A központhadtáp bázisaitól a több nemzetiségűfront állományába tartozó nemzeti hadsereg
hez történő szállításokat olyan módszer szerint célszerű megszervezni és végrehajtani, hogy az a 
különböző szállítási ágazatok komplex alkalmazásával egységes sz~llítási láncban valósuljon meg. 

Olyan irányba célszerű folytatni a szállításszervezési tevékenységet, hogy lehetőség szerint a 
központhadtáp bázisaitól a hadsereg ellátó dandárig történő szállításnál járműről-járműre történő 
átrakás legyen csak a különbüz6 szállítási ágazatok találkozási pontjainál. 

Hogyan valósítható meg a fentieknek megfelelő száJlítás a nemzeti hadsereghez. A következő 
megoldási séma látszik célszerűnek. 

A központhadtáp kijelölt bázisaitól az anyagok vasúti szállítással érkezzenek a kirakó állomá
sokra. A napi mennyiség 10-12, vagy még több vonattal továbbítható. Ennek megfelelően, vala
mint a rakodási szabáJyok betartására 4-5 kirakó áJlomást célszerű kijelölni és üzemeltetni. A táma
dás térnyrésével úgy szükséges - a vasútvonal helyreáJlítási ütemének megfelelően - a kirakó állo
másokat a hadművelet folyamán 2-3 esetben előre telepíteni, hogy a hadsereg ellátó dandártól 150, 
maximálisan 200 km távolságnál jobban ne maradjanak le. Ez biztosítja a gépkocsik napi egy fordu
lóját. A kirakó állomástól a hadsereg ellátó dandárig az anyagi eszközök továbbszállítását a köz
ponthadtáptól kikülönített ( előretolt) gépkocsiszállító-erők végzik. 

Ebben a rendszerben ezen gépkocsiszállító egységek a kirakó állomások körletében helyez
kednek el, és innen hajtják végre a szállításokat. Ebben a körzetben alapvetően kétnapi készlettel 
számolhatunk a hadsereg számára olyan megoszlással, hogy az egyik a szállító zászlóaljakban van, a 

másik a kirakó állomásokon. 

Az előző változat természetesen alapváltozatként tekintendő. Ez az ellenség behatása, rombo
lása következtében változhat. Ilyen esetben a szállítás végrehajtásához különböző rendszabályokat 

kell még foganatosítani. 

2. Az átrakások számának csökkentése miatt további feladat a rakodási idri mérséklése megfelelő 
rt1kodáJtechnolríyiai fo(J:amat1Jk kidolgozásával, rakodó[!.épek, -eszkóúik alkalmazásával. A nagy tömegű 
anyagáramlás gyorsítása szempontjából alapvető az anyagmozgatás, az anyagrakodás gépesítésének 
ütemes megvalósítása és ezen eszközök szakszerű alkalmazásának elsajátítása. Bár a rakodási műve
let nem önálló, fontosságát mutatja, hogy a szakemberek a szállítási lánc összefogásának egyik neu

ralgikus pontjaként tekintik. 

Haditevékenységek esetén a rakodási munka előnyösen gépesíthető a hátországból a több 
nemzetiségű front állományába tartozó nemzeti seregtesthez történő szállításnál. A rakodás gépi 
eszközeinek centralizált alkalmazása lehetővé teszi a rakodógépek jobb hatékonyságának a biztosí
tását. Mindezeknek megfelelően célszerűnek látszik a rakodógépekkel felszerelt kiszolgáló alegység 
szervezése a központhadtápban és a hadsereg ellátó dandár közelében azzal a céllal, hogy a nagy 
volumenű átrakási munkákat rugalmasan támogatni lehessen. 

Mindemellett figyelembe kell venni, hogy a haditevékenységek esetén alkalmazható rakodó
gépek és -eszközök csak korlátozott mértékben állnak az MN-ben és a népgazdaságban rendelke
zésre. Az MN békeszükségletének feltöltésével csak a következő években lehet számolni, míg a 
háborús szükséglet kiegészítéséhez a népgazdaság a bázis. Kevés a tábori körülmények között 
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alkalmazható gép. A javítóbázis megteremtése csak a kezdeti szakasznál tart. Mindez indokolttá 
teszi, hogy a meglevő eszközök koncentráltan, a legfontosabb feladatoknál kerüljenek alkalma
zásra. 

3. Ef!.)Séf!pomagok. kompld!tk. kiiliinbb'ZI! készletrk kialakítása és alkalmazása a szállítási tevékeny
ségben. 

A rakodások gépi alkalmazásának egyik feltétele a különböző egységcsomagok, készletek ki
alakítása és megfelelő területen való alkalmazása. 

Nehézséget jelent, hogy az egységcsomagok kialakítása vontatottan halad és a közeljövőben 
nem lehet számolni általános elterjedésükkel. 

4. A rakodógépek alkalmazásának, a rakodási idő csökkentésének igen hatékony módszere a 
különböző száliftótard{}'Ok, kontú11:rek használata. 

Ezen eszközök alkalmazásának egyre nagyobb a jelentősége a népgazdasági szállításokban és 
természetesen a katonai szállításokban is. 

A konténeres szállítást a szakirodalomban sokan „a közlekedés forra<lalmá"-nak nevezik, mert 
a rakományok útjának egész - több szállítási ágazatot felölelő - láncolatában egységes technológiai 
folyamat alkalmazását teszi lehetővé, illetve szükségessé. A konténerek alkalmazása összetett 
hatást gyak~rol a katonai közlekedésre is. 

Ezen eszkfizök alkalmazása maf!.ába Jriy,ftdja: 

- az anyagi easzközök csomagolásának szabványosítását; 

- a készletezési egységek halmazhatóságát, illetve bonthatóságát; 

- rakodólapok tárolási célokra való felhasználását; 

- a rakodási munkák megfelelő gépes[rését az egyes hadtáptagozatok biztosítási sajátosságai-
nak megfelelő eszközök igénybevételével. 

A gyakorlati tapasztalatok és számítások szerint a gépi anyagrakodás és konténeres szállítás 
nyomán a szállítóeszközök állásideje jelentősen csökken. 

A konténeres szállítás térhódításáról mind a baráti, mind a nyugati hadseregekben igen sok 
példa található. 

A szállítótartályok és az egységcsomagok alkalmazásánál - a fenti előnyök mellett - nem sza
bad figyelmen kívül hagyni azt a nagy előnyt, jelentős tényezőt, hogy hozzájárulnak a szállítandó 
anyagok károsodás és tömegpusztító fegyverek alkalmazása esetén azok sugárszennyezés elleni 
védelméhez. 

A szállítótartályok. konténerek használatának általánossá tételéval csak perspektívában lehet 
számolni. Igazolja ezt, hogy a népgazdaságban, de az MN-ben is az ehhez szükséges eszközök kor
látozott számban állnak rendelkezésre. Ugrásszerű fejlődéssel a jövőben sem lehet számolni és 
egyéb feltételek is hiányoznak, mint az előzőekben is említett rakodásgépesítés, egységcsomag stb. 
Az MN-ben jelenleg néhány konténerrel kísérleti jellegű kiszállítás folylk. A népgazdaságban a 
jelenkg közép- és nagykonténerben megmozgatott árumennyiség - a nemzetközi konténcrbérlcti 
lehetöségek felhasználásával - nem éri el az egy év alatt a közlekedés által megmozgatott árusúly 
!1111-át sem. 

5. Feltétlenül ki kell emelni a r1fJko<Jim·rf.í dllJ'ügdt.1ddri mrí(hit (minta korszerű szállításszerve
zés egyik területét), amikor az anyagi eszközökkel megrakott gépkocsikat kicserélik üres gépko* 
csíkkal. Ezen módszer alkalmazásával mindkét irányba a járművek késedelem nélkül folytathatják 
mcnetüket és nem válik szlikségessé az anyagok átrakása, ami jdentös idiímegtakarításhoz vezet. 

A gépkocsik cseréje történhet egység, alegység méretben azok szervezetszerű parancsnokaival 
és ellátó szerveivd együtt is. Ez a mód~zer azonban még igen sok megoldatlan kérdést hordoz 
magában. 
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Az eddigi tapasztalatok szerint a gépjárműcserés módszer alapvetően néhány járműre terjed 
ki, amelyeket besoroltak az alárenddtek felé tö1ténő szállítások végrehajtására képzett szállítóosz

lopokba. 

A tapasztalatok azonban igen hasznosak és megítélésem szerint célszerű tovább kutatni ezen a 
területen, vagyis nem szabad lemondani e módszerről. Feltétlenül szükséges a további részletes 

kimunkálás és kísérletezés. 

6. A koalíciós front á.llományába tartozó nemzeti seregtesthez történő szállításoknál célszerű
nek tekinthető a központhadtápból a pótkor.ris f!.épkorsit:onta/!Ík alkalmazása, a tiszta, vagy vegyes 
profilú szállítmányok képzése, továbbá az anyagoknak olyan rakománycsoporronkénti készlete
zése, átrakása amely megfelel az alárendeltek ellátási tervekben rögzített szükséglereinek. 

Természetesen ez a módszer megalapozott együttműködést kíván, ugyanis nagy feladatot ró 
az anpgellátásra, mert a szállító szervezetek egymagukban erre nem képesek és a szállításra fordít
ható idő jelentős részét lekötnék a különböző anyagellátási kérdések. 

7. A korszerű módszerek alkalmazásánál célszerű, sőt szükséges megemlíteni - a fejlődés 
szempontjából figyelemre méltó módszert - a rserl'lhető fdépitml'nyek alkalmazását.' 

A cserélhető felépítmény lényege, hogy a rakfelület ( szállító tér) a gépkocsi saját rakodó beren
dezésével :tz alvázra emelhető, és onnan lerakható. A rendszer egyik fő vonása, hogy a különféle 
szállítási célokra kialakított, lábakon á!!ó, vagy lábak nélkül talajra helyezhető felépítmények rako
mányainak ki- és berakodását térben és időben a szállító járműtől függetlenül le lehet bonyolítani. 

Fontos tényező, hogy a felépítmény cseréjét a gépkocsi vezetője külső segédeszköz nélkül, 

egyedül d tudja végezni. 

A cserélhető felépítmény alkalmazása a szállítás !,')'Orsítását, gazdaságosabbá tételét szolgálja. 
Az állásidők röviJülésévcl fokozódik a jármű kihasználtsága. A katonai szállítási szükségletek ki
elégítése vonatkozásában ez azt jelenti, hogy növekszik az anyagáramlás sebessége. 

A központha<ltápból a seregtestraktárakhoz történő szállításnál nem kis jelentőséget lehet 
tulajdonítani e módszernek. megfelelő számú cserélhető felépítmény alkalmazásával, amely a gép
kocsik állását követelő hosszú rakodási időket kizárja. 

lsmétt'lten hangsúlyozni kell, hogy ez a módszer a távláti fejlődés lehetőségét hordja magá

ban. Közeli időben történő alkalmazásával nem lehet számolni. 

Az előzőekben összefoglaltak nem adhattak teljes áttekintést a szállításszervezési módszerek 
összességéről. A legfontosabbnak és legeredményesebbnek tartottak kerültek kiemelésre, amelye
ket zömükben a távlati lehetőségek függvényében hasznosan és hatékonyan lehet és célszerű alkal
mazni a központhadtápból a több nemzetiségű front állományába tartozó nemzeti seregtesthez 

történő anyagi eszköz utánszállításoknál. 

Ö.rszegezúként néhJny kiivetkrztdfst lthet !trnnni: 

1. A haditevékenységek koalíciós jellege jelentős hatást gyakorol a nemzeti országok területén 
történő szállításokra. A hatás különböző mértékben érvényesül a nemzeti seregtesthez történő 

szállításoknál is. 

2. A korszerű haditevékenységek esetén a nemzeti seregtesthez szállítandó anyagok mennyi
sége állandóan növekszik. A szállítási lehetőségek ezzel szemben korlátozottak. Szállításszervezési 
módszerekkel is kell segíteni a feszültség feloldásánál. A szállításszervezési módszerek azonban 
nem tartanak teljes mértékben lépést a követelményekkel. A szállítások megszervezésétől jelentős 
mértékben függ a szállítások végrehajtása, amely feszített lesz. Az anyagáramlási sebesség alacsony. 
Meghatározó ok ennél: a rakod8<;ra ho.<>szú időt vesznek igénybe. Új módszereket kell keresni és 
alkalmazni a szállítás szervezésénél. 

'Onozó G) .. Cserélhető felépíunények a közúti szállítás rendszerében. Közlekedési Közlöny, 1979. 6. 
e>z!im, 98-10 l. okl. 
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3. A nemzeti seregtest felé történő szállítások nagy távolságra történnek. Megszervezésiiknél 
és a végrehajtásnál kiemelt jelentőségű a szállítási ágazatok komplex alkalmazása. Eredményes 
tevékenységük érdekében különböző rendszabályok szükségesek. 

4. Fontos követelményként kell tekinteni az anyagáramlás gyorsítását. Ehhez az egyéb rend
szabályok mellett a különböző szállításszervezési módszerek is hozzájárulhatnak. Elsőséget élvez
hetnek a hagyományosnak tekinthctö módszerek, így a tagozatkihagyás, az átrakások számának 
csökkentése. Egyéb perspektív módszerekkel csak a jövőben, a technikai alap megteremtésével 
számolhatunk. 
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