
TAJÉKOZTATO KÖZLEMÉNYEK 

Tájékoztató az MN Szállítási Tanács üléséről 

Az MN S�állítási Tanács az éves tervnek megfelelően 1987. május 14-én testületi üliJt tar-
tott. 

Az ülésen a Központi Szállítási Tanács képviselője részéről tájékozató hangzott el a 
népgazdaság szállításigényessége csökkentésének szükségességéről és a megoldás lehe
tőségeiről. Külön kiemelésre került a népgazdasági program keretén belül a korszerűsí
tésekre meghirdetett pályázatok rendje és az MN-nek a programba való bekapcsolódá
sának a lehetősége. 

Megvitatta az SZT az 1986. évi szállítások tapasztalatait, az 1987. évi tevékenység fő cél
kitüzéseit és irányait. A feladatokra vonatkozóan állásfoglaldst fogadott el. 

Megvitatta és jóváhagyta az SZT az 1987. évi feladattervet. 
Az ülés az előző időszak munkájának elemzésével, a jövőre vonatkozó irányelvek

kel, állásfoglalásokkal hozzájárult az MN szállítási tevékenységének, ezen keresztül az 
ellátás korszerűsítésére, a gazdaságosság, a hatékonyság fokozására irányuló munka 
megvalósításához. 

Állásfoglalás az MN SZT 1987. 05. 14-i ülésén 
megtárgyalt témákkal kapcsolatban 

Az MN SZT ülésén a napirendben szereplő témák megvitatása alapján az MN SZT az 
akibbiakban foglalt álkist: 

1. Tudomásul vette a KM KSZT által előterjesztett „A népgazdasági szintű szállí
tásigényesség és szállítási ráfordítás csökkentésére elfogadott kormányprogram" végre
hajtásának helyzetét. 

A programmal kapcsolatban az MN SZT feladatait a következőkben határozta meg: 
- ajánlja a különböző közlekedési ágazatok csatlakozó pontjai ( vasúti, vízi) fejlesz

tésében és korszerűsítésében az MN igényeinek megfelelő részvétel lehetőségének a 
vizsgálatát; 

- szükségesnek tartja a kapcsolat felvételét és a továbbiakban az együttes tevékenysé
get a programban részt vevő KM bizottsággal és minisztériumi vezető szervekkel. 

A programhoz kapcsolódóan az MN-ben önálló kutatási témaként javasolja 1987. 
évben kidolgozni: 
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- az MN 5232 hadtápszolgálat által: "A g. dd. szállítási és anyagmozgatási rend
szere az ÁHKSZ időszakában a szállításigényesség és a szállítási ráfordítások csökken
tése tükrében"; 

- az MN Egészségügyi Szolgálatfőnökség által: "Az egészségügyi anyagok és esz
közök szállítási rendszere az ÁHKSZ és haditevékenységek időszakában az egészség
ügyi katonai szervezeteknél". 

A témák kidolgozásában az MN Közlekedési Szolgálatfőnökség működjön együtt 
a kidolgozókkal. Az anyagokat az MN SZT 1988. I. negyedévben megvitatja. 

2·. Az MN SZT elfogadta az. 1987. évi Feldattervet. 
Ebben felkéri az MN ÉSZF és KSZF-séget a második félévre tervezett kihelyezett 

MN SZT ülés és bemutató előkészítésére, levezetésére. 
3. Az MN Szállítási Tanács megtárgyalta az 1986. évi szállítási tevékenységének 

elemzését, az 1987. évi tevékenység fő célkitűzései és irányai előtetjésztését. 
Az előterjesztésben foglaltakat elfogadja és javasolja: 
- a népgazdasági törekvésekkel összhangban az illetékes szakanyagnem felelős 

vezető szervek törekedjenek az ellátási feladatok hatékony, a népgazdasági szállítási 
csúcsidőszakokat lehetőleg elkerülő és leggazdaságosabb szállítási ágazatokat igénybe
vevő ellátási-szállítási rendszer, módszerek alkalmazására. 

Ennek során szakterületükön vizsgálják az ellátási rend egyszerűsítésének, raciona
lizálásának, a béke és háborús ellátási tevékenység mind jobban megfelelő csomagolási 
módszerek és technológiák kialakításának, illetve továbbfejlesztésének és azok alkalma
zásának, a konténerizáció széles körű elterjesztésének, az iparvágányrendszer jobb 
kihasználásának, a felülről-lefelé történő szállítási rend jelenleginél teljesebb érvényre 
juttatásának megoldási lehetőségeit. 

Vizsgálják meg az MN által beszerzésre kerülő anyagi-technikai eszközök szállítási 
rendszerét és az MN-t terhelő szállítási költségek indokoltságát, a szükséges mérvben 
végezzék el a módosításokat. Fokozottabb gonddal ellenőrizzék a közhasználatú szállí
tóeszközök térítési díjainak jogosságát; 

- a katonai közlekedési szervek az előzőekben felsorolt feladatok megoldásához 
nyújtsanak segítséget és biztosítsák a szükséges koordinálást. A szállítási ágazatok helyes 
kiválasztása és a szállítóeszközök gazdaságosabb kihasználása érdekében valósítsák meg 
a szállítások MN szintű központi tervezését, irányítását, ellenőrzését. 

A közhasználatú szállítóeszközök biztosításánál vegyék figyelembe és egyeztessék 
az MN és a népgazdasági érdekeket; 

- az MN SZT szükségesnek tartja a szállítások gazdaságos végrehajtásában meg
levő tartalékok feltárását, ennek érdekében az adminisztratív eszközök fokozottabb 
alkalmazásán túlmenően ki kell dolgozni a reálisabb mérőszámokon alapuló a gazdál
kodó szerveket ösztönző érdekeltségi rendszert. 

Ennek előkészítésére és az 1987. második félévben megtartásra kerülő MN SZT 
ülésre való előterjesztésre felkéri az MN KSZF-séget. Ezzel együtt kéri a témában érin
tett főnökségeket, . hogy a kidolgozáshoz nyújtsanak segítséget. 

Budapest, 1987. május 14-n. 
MAGYAR NÉPHADSEREG 
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