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1987. évben az MN-re háruló szállítási feladatok, amelyek a kiképzési, ellátási és 
egyéb tevékenységből adódtak, eredményesen kerültek végrehajtásra. Szállítási hiányos
ságokból adódóan a harckészültségi, kiképzési, ellátási feladatokat, a katonák élet- és 
munkakörülményeit gátló vagy nehezítő tényezők nem merültek fel. A tervező-szer
vező és végrehajtó szervek sikeres munkájához jelentősen járultak hozzá a kiképzés 
szakirányítását végző és az anyagnem felelős, valamint a közlekedési katonai szerveze
tek. Hatékony elvi és gyakorlati segítséget adott a szállítási tevékenység megoldásához 
az MN Szállítási Tanács.

Az 1987. évi szállítási feladatok az éves feladattervből adódtak. Közülük kiemelke
dik a „RUBIN” feladat, a különböző nemzetközi („SZTRELBA-87”, „BOTOND-87”) 
és jelentősebb hazai gyakorlatok. A végrehajtás megszervezéséhez a 06/1982. HM sz. 
parancs, a 108/1982. MNHF sz. intézkedés és a különböző katonai szállítási utasítások 
adnak alapot. Az MN raktáraiból történő kiszállítást, a központi tervezést a 40/1987. 
MN KSZF sz. intézkedés szabályozta. A népgazdasági szállítási csúcsidőszakokkal tör
ténő egyeztetést szabályozza a 051/1985. MN VKF sz. intézkedés. Jól egészíti ki ezeket 
az állami Tervbizottság 1986. április 16-i határozata, a szállítási igényesség és szállítási 
ráfordítások csökkentésére.

Az MN szállítási tevékenységének végrehajtásához az állományába tartozó eszkö
zök mellett szilárd alap a népgazdasági szállító vállalatok munkája. A jövőre nézve meg
határozó, hogy az elmúlt évben megtárgyalták és jóváhagyták a közlekedés átfogó fej
lesztésének irányelveit.

Az év folyamán a szállítások a különböző szállítási ágazatok komplex felhasználásá
val kerültek végrehajtásra, mintegy 1200 e tonna anyag és több mint 400 katonavonat. 
A szállítási feladatok döntő többségében határidőre lettek teljesítve, törekedve a bal
esetmentes végrehajtásra. Javult a szállítások hatékonysága, a szállító eszközök kihasz
náltsága, gazdaságosabbá váltak azok. Jelentős és mérhető pénz- és anyagi eszköz-meg
takarítások születtek. Jó tapasztalatokat adott és csökkentette a szállítási ráfordításokat 
az MN raktáraiból történő kiszállításoknál megvalósított központi tervezés.

Az eredmények mellett még jelentős feszültségek vannak a szállítások tervezése, az 
igénylések nem kellő megalapozottsága, a módszer és az eszközök kiválasztása és 
kihasználása terén. Ezek megszüntetése egyben jelentős tartalék is a kiképzési és anyag- 
ellátási feladatok tervezésének-szervezésének javításában, a végrehajtás hatékonysága 
fokozásában, a szállítási ráfordítások csökkentésében.
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I. A z  1987. évi szállítások

A katonai szállítások 1987. évben a két alapvető ágazaton, vasúton és közúton 
kerültek végrehajtásra. A vízi és légi szállítási ágazat igénybevétele alkalomszerű, teljesít
ményük alig mérhető.

1. Vasúti szállítás:

Az MN szállításainak mintegy 56%-a vasúton került végrehajtásra.
A vasúti szállítások alapvetően a katonai közlekedési szervek és a katonai szerveze

tek együttműködése alapján jó színvonalon valósultak meg. A központi anyagellátó 
szervezetek (pl.: élelmezési, páncélos-gépjármű, ruházati, fegyverzeti, híradó) ellátási 
rendszerükben kiemelten alkalmazzák a vasúti kocsiban való kiszállítást. Jó színvonalon 
és rendszeresen történik az üzemanyag szolgálatnál -  a kombinált szállítás részeként -  a 
hajtóanyagok vasúti tartálykocsikban történő szállítása.

A csapatszállítások területén szoros együttműködés volt a kiemelt feladatok terve- 
zése-szervezése, végrehajtása során az MNVK és a seregtest-parancsnokság operatív 
csoportjaival.

A szállítási feladatokban részt vevő katonai és polgári közlekedési szervek magas 
fokú szervezettsége biztosította a feladatok balesetmentes végrehajtását.

A MÁV-val együttműködve rendszabályok lettek kidolgozva és foganatosítva a 
szállítások gazdaságossága, a kultúrált utaztatás, a kölcsönös érdekek egyzetetése érde
kében, melyek folyamatosan realizálódtak.

Jelentősen -  mintegy 60%-ban -  csökkentek az 1987. év utolsó negyedévében az 
MN vasúti szállítási igényei az érvényben levő MN VKF és seregtest szintű intézkedé
sek hatására a népgazdasági csúcsidőszakban. Ez egyben jelentős költségcsökkenést is 
hozott és a népgazdasági szállítási csúcs feszítettségét a kritikusabb hetekben figyelemre- 
méltóan csökkentette. Bár az MN gépkocsiszállító eszközeinek igénybevétele ez időben 
kis mérvben növekedett, ami egyben nem túl jelentős, mintegy 0,5%-os hajtóanyag 
többletfelhasználást okozott. Ezzel együtt érezhető törekvés alakult ki a VOLÁN szállí
tóeszközök alkalmazására. Az intézkedés végrehajtását a minőségileg legmagasabb 
fokon továbbra is a seregtestparancsnokság végezte.

A vasúti szállítási igények csökkentésének eddig elsődleges forrása volt a közeli 
gyakorlóterek igénybevétele, illetve a gyakorlatok (alegység, egység szintűek) átüteme
zése 1988. elejére. Törekvés tapasztalható azonban több gazdaságos megoldás alkalma
zására is. (PL: kevesebb eszköz elszállítása, kiképzési bázisokra a szükséges technika biz
tosítása stb.) Mindezek együttesen csökkentették a vasúti szállítási ágazat igénybevéte
lét.

A tapasztalatok azt bizonyítják:

-  hogy az érintett parancsnokok és szervek értik a vasúti szállítási igények csök
kentésének, a gazdaságosabb, olcsóbb megoldások alkalmazásának szükségességét és 
ennek érdekében érvényt szereztek a szállítási igények beszűkítésének. A katonai közle
kedési szervek a végrehajtást ellenőrizték és a szükséges mérvben segítséget nyújtottak a 
szállítási feladatok gazdaságosabb megoldására;
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- az élctbeléptetctt korlátozások hatására az MN szállítási igényei reálisabb keretek 
között valósultak meg;

-  a korlátozások nem jártak a kiképzési követelmények és a lehetőségek csökken
tésével;

-  megnőtt a közeli gyakorlóterek, bázisok kihasználtsága;
-  igazolódott, hogy az utóbbi években szükségtelenül megnövekedett szállítási 

igények tartós csökkentésére reális lehetőség van.
-  kiemelt figyelmet fordítottak minden szinten a népgazdasági csúcsidény szállí

tási igényeinek csökkentésére, realizálására. A szállíttató katonai szervezetek a 051/1985. 
MN VKF sz. intézkedés előírásait alapvetően betartották;

-  még mindig jelentős az igényléseknél a pontatlan számvetés, az igényelt és fel
használt kocsik száma között gyakran 40-50%-os eltérés mutatkozott.

2. Közúti szállítás:

Közúton a szállítások 44%-a történt. Ezen belül 910/,ó-ban az MN ellátó szállító 
alegységek állományába rendszeresített gépjárművek, 9%-ban a népgazdaságig szállító 
vállalatoktól bérelt szállítógépkocsik hajtották végre a feladatot. A közúti szállítások tel
jesítménymutatóinak alakulása területén több katonai szervezetnél ellentmondások 
tapasztalhatók. Ezek a tervezési-szervezési hiányosságok mellett a rendelkezésre álló jár
művek nem mindig megfelelő típusából adódnak. Az alacsony teljesítménymutatók 
alapvetően a HM-közvetlen katonai szervezeteknél (intézeteknél, raktárak) a saját ellátá
sukat végző feladatoknál jelentkeznek. A csapatoknál a szervezeti és személyi változások 
területén.

A szállítási igény és a szállítási ráfordítás csökkentésére hozott kormányptrogram 
szemléleti változást eredményezett és éreztette hatását, bár minimális mértékben. lg}':

-  a kapcsolt és pótkocsis szállítások aránya 20%-ra nőtt;
-  a népgazdasági eszközök kihasználtsága és a kedvezmények igénybevétele maga

sabb szintű;
-  csökkent az igénybevételi idő.
A közúti szállításoknál a tervszerűség alapvetően javult, csökkent a terven kívüli 

igénybevételek száma.
A takarékos gazdálkodás alapján a megtakarítás 2,7 m ellátási km, mely a szállító 

alegységeknél a szállíttatok és a szállítók közös munkájával 29,7 mFt megtakarítást ered
ményezett. A kapcsolat szállítások a feladatok összevonása következtében többlet 
igénybevételt, többlet km-felhasználást tettek szükségtelenné.

3. Vízi szállítások a folyón való átkompolásokra korlátozódtak, 700 eFt szállítási 
költségben.

4. A  légi szállításban jó eredményeket hozott a kiképzési repülések szabad szállító 
kapacitásának felhasználása. 38 esetben 31,1 e. gépjármű km kiváltást eredményezett.

5. A konténer szállítási rendszerben mintegy 50 e tonna anyag lett elszállítva 64%- 
ban közúton, 36%-ban vasúton. Az előző évhez képest 6%-kal nőtt a vasúti szállítás 
aránya.

A központi anyagellátó szerveknél az éves anyagforgalomban a konténeres kiszállí
tás a következők szerint alakult: a páncélos-gépjárműanyag 31%-a, egészségügyi anyag
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38%-a, élelmezési anyag 26%-a, ruházati anyag 20%-a, vegyivédelmi anyag 24, híradó 
anyag 1%-a.

A csapattagozatban a „RUBIN-87” feladat során először volt alkalmazva a konté
nerek tömeges vasúti szállítása.

6. A  szállítások tervezése terén a tárgyévben kismértékű előrelépés volt tapasztalható. 
A tervezési feladatok eredményességét nagyban elősegítette a kiemelt feladatoknál a 
központi közlekedési szervek és a csapatok állományából létrehozott operatív csopor
tok alkalmazása.

7. A  diszpécser szolgálatok munkájában előrehaladás volt az elmúlt évben, bár a köve- 
telményi szintet még nem minden téren érték el. Nem mindenütt igazították a diszpé
cser szolgálatokat a szervezeti változásokhoz. Előfordul, hogy vagy nincs diszpécser 
szolgálat, vagy párhuzamosan működnek. Egy részüknél formális a munka, alapvetően 
a nyilvántartásra korlátozódik. Nem, vagy csak kis mértékben végzik a szállítások össze
hangolását. A kiszámított mutatók sok esetben nem a valóságos képet tükrözik.

8. Szállítási költségkerettel való gazdálkodás 1987. évben alapvetően az előírásoknak 
megfelelően történt. A biztosított keret 82%-a lett felhasználva. A tárgyévben végrehaj
tott ellenőrzések tapasztalatai alapján a jogcím szerinti felhasználás megfelelő színvonalú 
volt, de esetenként a seregtestek alárendeltjeinél elszámolásra kerültek nem a közleke
dési szolgálat hatáskörébe vont anyagok, technikai eszközök. Kocsiálláspénz-felszámo
lás 136 esetben történt, 100.187 Ft értékben. 50%-ban a kárcljárás nem került lefolyta
tásra.

A takarékos gazdálkodás eredménye alapján nyert megtakarítás felhasználásra 
került a szállítási feltételeket javító költségei fedezéséhez.

9. A z anyagmozgatás, rakodásgépesítés terén az 1987. évi feladatokat az SZT által
1986. évben jóváhagyott, az MN anyagmozgatási és rakodásgépesítési helyzetét és fej
lesztési irányait meghatározó, a biztosított költségvetési előirányzattal módosított kon
cepció határozta meg. Kiemelt figyelem történt az üzembentartási feltételek korszerűsí
tésére, az anyagmozgatási feladatok racionális gépesítésére.

Ennek megfelelően -  a csökkent beszerzési lehetőségek és a nagyfokú kiáramlás 
alapján -  elsődleges feladat volt a még rendszerben levő eszközök rendszerbentartási 
idejének növelése, a szakanyagok központi javítási rendszerének további korszerűsítése.
1987. évben felállításra került 2 helyőrségben MN szintű rakodógép-javító műhely. 
Kidolgozásra került az anyagmozgató gépek (csapat és központi) javítási technológiája.

Tovább folyt a szárazföldi seregtest lőszer rakodása komplex gépesítésének csa
patpróbája, a tapasztalatok gyűjtése. A tábori anyagmozgatás alapeszközének számító 
önrakodó darus gépkocsiból 1987-ben újabbak lettek biztosítva. Az önrakodó darus 
gépkocsi a csapatoknál a kézi anyagmozgatást megkönnyítő gépekkel (raklapszállító 
kocsi, kézi emelővillás targonca, ládaszállító targonca stb.) komplexen alkalmazva bizto
sítja mind a háborús, mind a béke anyagmozgatás minimális élő munkaerő-ráfordítással 
történő elvégzését.

Az elért eredmények mellett egy sor területen gondok és problémák is felmerültek. 
A katonai szervezeteknél nem történt kellő előrelépés az eszközök karbantartása, javí
tása, megóvása terén. A nagyforgalmú anyagraktáraknál az eszközök javítását, megóvá
sát a rosszabb kiszolgálási lehetőségek ellenére is (sok esetben nem rendelkeznek 
műhellyel, javító szakemberrel) elsődleges feladatnak tekintik, míg a jobb feltételekkel 
rendelkező csapatoknál ezt a kérdést elhanyagolják. Az ellenőrzések tapasztalata, hogy
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érvényes kezelői engedéllyel nem rendelkező személyek kezelik a gépeket, az igénybevé
teleket nem tervezik. Ennek egyik oka, hogy a gépeket egy-egy szolgálat részére végle
gesen kiadják.

10. A  szállítási feladatok technikai feltételei javítása, a szállítási ágazatok közötti arány 
hatékonyságának növelése érdekében építési tevékenységek történtek. Befejeződött több iparvá
gány építése, üzemelésre történő átadása. Ezek a lánctalpas technikai eszközök rakodá
sát is szolgálják és így hozzájárulnak a lakosság zavarásának elkerüléséhez. A MÁV 
vezető szerveivel pontosításra került az MN érdekében igénybevételre kerülő vasútállo
mások rakodóinak felújítása, az építési munkák megkezdése (Bodajk, Tiszaföldvár, Haj
máskér).

11. Összességében megállapítható, hogy 1987. évben az MN szállításai -  néhány, a fel
adat végrehajtását nem befolyásoló hiányossággal -  végrehajtásra kerültek. A program
nak megfelelően megkezdődött a rendszabályok kidolgozása és bevezetése a szállítások 
hatékonyságának, gazdaságosságának fokozására, a ráfordítások csökkentésére.

A szállítástervezésben, a -szervezésben és a -végrehajtásban jelentős munkát végez
tek a kiképzést irányító és az ellátást szervező HM-szervek, ellátó központok és raktá
rak, valamint a katonai közlekedési szervek.

A HM-szervek, ellátó központok és raktárak a szállítási feladatokat alapvetően 
javuló színvonalon hajtották végre. Több szervnél (ruházat, páncélos gépjármű) járat
rendszert alkalmaznak. Előrelépést tettek az egészségügyi, híradó, műszaki, élelmezési 
anyag szállításnak a korszerűsítésére. Nem történt előrelépés a konténeres szállítások 
kiterjesztésére.

A csapatoknál a szállítások megfelelő szabályozottsággal történnek. A helyőrségen 
belüli szállításainknál a járatrendszer kisebb mérvben működik. A helyi szállításoknál 
még magas a várakozási és az igénybevételi idő. Helyőrségen kívüli járatokat alkalom
szerűen szerveznek. A kapcsolt és pótkocsis szállításoknál születtek jelentősebb eredmé
nyek, 14-ről 20%-ra emelkedtek.

Javult a vasúti csapatszállítások tervszerűsége, szervezettsége. Esetenként tapasztal
ható az igénylések nem kellő megalapozottsága, a módosítások magas száma.

A katonai közlekedési szervek és a csapatok szállítási igényeit alapvetően teljesítet
ték. E munka során jó együttműködést alakítottak ki a katonai szervekkel és a népgaz
dasági szállító vállalatokkal. Eredmények születtek a népgazdasági szállítási csúcsidősza
kok és az MN szállítási feladatai összehangolásában.

II. A  szállítási tevékenység korszerűsítésére vonatkozó feladatok

A  következő időszakokban a szállítások terén a fő feladat az MN-ben történő szál
lítási tevékenység korszerűsítése, továbbfejlesztése, a hatékonyság fokozása, a szállítási 
ráfordítások csökkentésének megvalósítása, összhangban az Állami Tervbizottság által 
jóváhagyott programmal. Ez a munka megalapozott felmérő és értékelő tevékenységet 
és a sajátosságoknak megfelelő rendszerek és programjavaslatok meghatározott határ
időre való kidolgozását követeli a HM-szervektől, az ellátó központoktól, raktáraktól és 
nem utolsó sorban a katonai közlekedési szervektől.

A szállítási tevékenységben részt vevő szervek egybehangzó véleménye szerint 
nagyobb ütemű előrelépést csak a kiképzési és ellátási tevékenységek sajátosságaihoz az 
eddigieknél jobban igazodó szállítási módok kialakításával, a szállítások gazdaságosságá-
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nál a szállíttató szervek érdekeltségének fokozásával, a kiképzést, ellátást, és a szállításo
kat tervező-szervező katonai szervezetek közötti összehangoltabb munkával lehet 
elérni. Ehhez a jövőben elsősorban a következőket célszerű vizsgálni:

- a feladatokhoz szükséges erők, eszközök mennyiségének reálisabb megállapítá
sát, esetenkénti korlátozását;

- a célszerűségnek és a gazdaságosságnak legjobban megfelelő szállítási ágazat és 
módszer mérlegelését és kiválasztását, ehhez kapcsolódva az átgondoltabb szállítást ter
vező-szervező munkát;

- a kiképzést, ellátást és a szállítást tervező-szervező szolgálatok tartalmasabb 
együttműködését, összehangoltabb tevékenységét.

A szállítási tevékenység korszerűsítésére irányuló feladatokat a 25/1988. (HK 9.) 
számú MNHF intézkedés szabályozza.

Az intézkedés értelmében a kiképzés szakirányítását végző és az anyagnemfelelős 
HM-szervek, a katonai szervezetek a saját szervezetük és alárendeltjeik vonatkozásában 
értékelik a szállítás helyzetét. Ennek alapján javaslatot dolgoznak ki az év utolsó negye
dére a szállítások hatékony, gazdaságosabb végrehajtására. A javaslatok alapján a közle
kedési szolgálat az MN egészére vonatkozó egységes programot dolgoz ki.

Megítélésünk szerint a javaslatok kimunkálásánál a következő rendező elveket célszerű 
figyelembe venni:

-  a szállítások tervezésénél és végrehajtásánál a felesleges jármű- és eszközfelhasz
nálások kerülése;

-  a szállítandó anyagok a legrövidebb úton jussanak el rendeltetési helyükre. 
Csökkenjen az átrakások száma a raktárak és felhasználók között;

-  valósuljon meg a felülről-lefelé történő szállítási rend. Alkalmazzák gyakrabban a 
terítő- és gyűjtőjáratokat, a szállításokat kapcsolását, a darabárus szállítást;

-  a szállítások a szállítandó anyagok jellegének legmegfelelőbb járműtípussal tör
ténjenek, törekedve a járművek legkedvezőbb kihasználására;

-  a rakodásgépesítés, a konténeres szállítás, az egységcsomagképzés eszközeinek 
célszerű, gazdaságos használata.

A szállítási rendszer kimunkálásánál, a korszerűsítésnél a következő területeket tartjuk 
célszerűnek vizsgálni és elemezni:

1. A kiképzési tevékenységgel összefüggésben:

-  a kiképző bázisok, gyakorlóterek, lőterek használatának, az oda történő szállítá
soknak a rendje. Ezen objektumok felkészítésének a lehetőségét arra, hogy csak a sze
mélyi állomány utazása váljék szükségessé (technikai eszközök, elhelyezés, ellátás, 
kiszolgáló személyzet stb. a bázisokon történő biztosítása);

-  a század-, zászlóaljgyakorlatok végrehajtása lehetőségének a vizsgálata a helyőr
ségek körzetében;

-  gyakorlatokra, lövészetekre történő szállításoknál az összetett (komplex) szállí
tási módok szélesebb körű kiterjesztése és alkalmazása;

-  a vasúti szállításokat igénylő gyakorlatok időpontjai oly módon történő szabá
lyozásának a lehetősége, hogy azok a népgazdasági szállítási csúcsokkal ne ütközzenek.
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2. A z ellátási, építési, javítási és fenntartási tevékenység terén:

-  a különböző anyagok ellátási rendjének vizsgálata, korszerűsítése, utaltság rend
jének esetleges módosítása, esetenkénti polgári ellátó bázishoz való utalás lehetőségé
nek vizsgálata;

-  különböző anyagok és technikai eszközök ellátó raktáraktól, bázisoktól összetett 
(komplex) szállítással történő kiszállítási rendjének vizsgálata, a legcélszerűbb módszer 
kialakítása, kapcsolva a leadásra váró anyagok szállítási rendjével, hogy az anyagok a leg
rövidebb úton, a legkevesebb átrakással jussanak el a rendeltetési helyre;

-  egységrakományképzés, készletezés, csomagolás kiterjesztése, általánossá tétele;
-  raktárak, bázisok felkészítése egységcsomagok, készletek kialakítására, gépi rako

dás, konténeres szállítás végzésére, a szükséges berendezésekkel és eszközökkel történő 
felszerelésük;

-  építőanyag-szállítás bekapcsolása az MN szállítási rendszerébe.

3. Szállítási szervezés és végrehajtás, a szállító rendszer hatékonyabb működése feltételeinek 
megteremtése terén:

-  összetett (komplex) szállítási módok szállítás tervezés-szervezés rendjének kor
szerűsítése;

-  a szállítások tervezésének-szervezésének számítógépre vitele, a diszpécser szolgá
latok munkájának javítása;

-  szállítások színvonala növelése lehetőségének vizsgálata;
-  az iparvágányok gazdaságos felhasználása lehetőségeinek, az iparvágány-bérletek 

kiszélesítése célszerű módszereinek a keresése;
-  körzeti konténerkirakó (-átrakó) bázisok létrehozása;
-  csapattagozatban a szállítást végrehajtó katonai szervezeteknél a szállítás szem

pontjából legmegfelelőbb gépkocsitípussal való ellátás lehetősége;
-  rakodógép beszerzés, rakodógépek járműre szerelésének fokozott végzése, rako

dógépjavítási rendszer kialakítása az MN-ben;
-  járatrendszerek kialakítása és működtetése;
-  gyakorlóhelyek, kiképző bázisok körzetében vasútállomások rakodási lehetősé

geinek korszerűsítése, bekötőutak építése;
-  a szállítási érdekeltség megteremtése formáinak és módszereinek vizsgálata, 

kimunkálása.
Szorosan összefügg az előzőekkel és az eredményes megvalósítás alapfeltétele, 

hogy minden katonai szervezetnél szigorúbbá váljanak és rendszeresebbek legyenek az 
ellenőrzések. Csakis a szállítási tevékenység korszerűsítésére vonatkozó összes rendszabály együttes 
érvényesítése biztosítja az elvárható eredményeket.
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