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Reíeróium

Az MN 5232 közlekedési szoJgálat jdlenileg,i helyzetet á,ttgkinitve meg_
állapítható, hogy az elmúlt évek szervezeti korszerű§ítése - különösen
a ,,RUBIN" fe]adat hatásai]<ént - jelentós változá§ork ]köv€tkeztek be. Ki-
alaiku,l a üorábbinál kedvezóbb sz€,rvez€te, arnoly most már igazodik a
hadtáp6zolgáJalt rnás §zoügálati ágaihoz. M.ind hadsereg §ziínten, mind a
c§apathadtáp felső é§ alsó ta€ozatában javultak neTncsak a háborús sza[<-
í€ladatolk, de az á landó b,aLrckészüil,tségi idószalúban a szolgálat elótt
ál ó kövele]nnénydk t€ljesi,tésnek feltétdlei is.

Nótt a szeFvezetelk anyag- és e§Zközeülá,tottsága. Megteremtődték a
szol€álat tová bfejlesztésének káder- es ]kádqiképzesi bázisai. A szooia-
lista hadseregokb€n €y€dülállóan a szol€á a,t szervezete d@ndár szinti€
kiépü{t és üényegében fe{Itötl,tött. Léi,rejötttsk a szolgálat mindazon bék€
e§ háborús szelrvezetei, amelyek allkalmasak a seregtest lközlekedési, szál-
lítá§,i feadatáJi,t tervezni, §zBrvezni, irányí,tanri és végrehajrtani a népgaz-
dB§ág együtt]rnűködó szálilítá§i á€azataivai. Je}entó§ a fejlődés az anyag-
mozgatás és rakodás gépesí,te§e ,terén _ ülialáku],ta,k a békében és hábo-
ruba! jól ha§zná,]rha,tó eszközök, azok javitásá,na]k MN és csrapat ,bázi§ai,
c§apatfe}t€,td]€i. A d,iszpées€,r szoi€á[6,t fejle§ztésevel pát,huzarnosan. ha-
ékonyság jaMító intézkedé§ek születte'k a közúúi száI.lításdkban. Az MN
Közlekedesi SzoJgála,t i,rárlyításávaü é§ |közvetlen ré§zvstdlévol tonto§ Va§-
ú,tri ipa,rvá,gánydk és közúti kűlön szintű kereszteződések, ,rnűtárgyak ,l,e-

te§ü,Itek. A se!:egte§t alá,rendrelt ,rnúszalki §za]kcsap,atdkkal együ,ttmű]ködve,
megfelelő §áDten hiztosítoltt a gyakorla,tok vágxehajtá§ára kijelölt iöld-
utak javítása, karrba,ntaftá§a, az anya€i ld}tető§ége0< és a ikapacitá§ok fii88-
vényéberrr úervszerűen tajrt€nü a he|yórségi Jáncta[pas utark felújíitáLsa,
barbantarhá§a. Mindezen kii,riirlrnények h,atókonyan segítilk a közle&edé§i
szd]8á[at,!6vékenysetát.

Alapv€tó váütozás a §mlgátrat irá,nyí,tó állofi!ánya rninó§€i és meny-
nyi§égi h€lyzeteben kii,vetk€zertt be. A senegtest Közleked,ési szolgőlat
áilományábarr a §záüí|tó fóti§ái b€o§ztás qlradérDiához kötöüté váüt. A se-
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regt€st f ó,d,i§zpécser mellett diszpécser tiszthdly--ttes, valarílint sorállomá-
nyú d]iszpéc§er-írndk rendszeTesitésére kerü.lt sor. Kedvezó válrtozás kö-
vétjkezett be a2 á]lorruiny iltetmény kat€óriájában is.

A ser€gtest közlekedesi szo}gá,lata j€lentó§ segitséget kapott a szer-
vezeói-, káder- é§ tángyi feltételdk biztositásában. A gyakorlaíti tevékeny-
séghez jól i€azodó szervezet kelült Lkiala,kításna.

A hadtest kdzlelkedési szo,lgálatot illetően is lény€i változ,ta,tást je_
lentgtt az áüornány ös6zetételéb€n a rnagasaLrb szetvezeti forma. A had-
te§t közldkedé§i szoigálatfónök beosztá§ akadérniához kiitötn, az MN 2284
es MN 7203 KSZF-§ég ál}ományába sziLruító főtiszt rkerült rendszeresítés-
re, ínirtdrhá,rorn hgdrnűveleti_haJcászati magasabb,egység Tendelkezík
diszpécse,r íti§áheiy€ttess€]. A had,te§,t közLekedési szolgálatt új ío'Iadata a
háborrús közú,ti biztosítás iirányi.tása, amely az eddrig ,lrialakult gyakorJat
szerint hadseregtől az áta]árendelésre ke,rüló alegységek és közúti ele-
m6k eróivel és eszközeive1 kerül végrehajtásra, Új ve,zetési szinúet jelen-
tenek a dandó,r szdllító szolgóLgtíőnökök, Nótt a §zállító diszpécser szol-
gálat áüofi!ánytáblásí,tott beosztásaina,lí száma, alawetően a gazdáIkodó
szervezeteink diszpécserei - a kevés kivételt képező megbizott di§zpé-
cseFék mellett - allománytáblában,rendszerresítettek.

A hadser€g köáe,kedesi §zoJgálat irányító-felelő§s€ét az MN KSZF
szaiona,i, i,llle,Lve x hadsereg ,hladtápfönök szo]€álaí,i alárendel,ts€géb€n -a had,test és dandár PK, HTPH_ék és azok alárendeltségében ,tevékeny-
kedő köZtrokedési, sállító szakbeosztotta]k útján va,lo§ítja rneg.

A közlekedési, szolgáLat uégíehajtó szerDezeteí hadsereg tagoz@tban

- a békében ,,M" törzzsel ,rendelkezó közúói, száuító és rakodó-száülít-
mánykíséró zá§z]óaljakbdl tevódnek össze.

A had§ereg közvetlen csapatokná] a szoilgá,lat feladatai végrehajtását
az ellátó alegy§€ek biztositják,

A h.adtest közleked,ési szolgóLat végrehajtó szervezetdit vi§zgá,lva kí-
nálkozik az analógia a hadsereg kőzlekedési szolgálattal és ide sorolan-
dónalk az ql átó ezredek §zá,llító zászlóaljaiít, rakodó- és §zállitrnánykí§é-
rő század,át é§ az e],lá,tó századát tartani. Ezt a loclká.t tovább ío,lytatva
azonban az [átszarra kiive,lkezetesnek, ha az ellátó századok szervezeté-
ból is csak a szá]Iíltó §zakaszdkat éFtenénk a ,közl€kedési szolgálat sza,lk_
mai alárendelts€ébe. Ez a felosztá§ azonban a jel€nl€i gyalrorlat sze-
rint ön]kényesnek bizonyu,lna, rnivel az ellátó század felé a szolgáüat szai<-
irányitása és felelóssége a hBrokészültségi-{nozgósítási ás a vezetés kér-
dései,ben te[jes körú. Ezen meggondolásdlrból ,krii,ndulva úgy v6lem, lneg
keltl vizsgá,Irrunk az eliátó e§zred sza&]mai vezetéséndk ü<érdését. Jele.rt-
leg az a hadsereg közlekedési szolgálat állá§pontja, hogy a hadiestpa-
narrcsnok hadtáphelyeites követoJ:ményei alapján a hadtest lközlekedési
§zolgáüatfóniik szakrnai eliiljáróként telj€§ íeldlősséggel tartozijk az ellá-
tó ezr€d szállító, rakodó, szállitmánykísérő feladatai biztosítá§át szolgáló
tevék€nysógéfu.

Tdvábbi \,égrdhájtó szer,vezetei a üradteet KSZF-ndk a haditest |röz-
vetlen csBpato{r ellátó alegységei.

A d.and,ór, ezred (öruilló ai§zlóalj, osztőw) szóLlító szol,gól,at !égretlaj-
tó szen)ezete:
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A kötelékbq,, lelrő zágzl"óalirk (osztilaok) sz!í;llí,tóteuél@fla8éget Dég-
fehLjtó szeíDezete :

- ollátó sza lras:zoik, rajork.

Fonto§naÜ< tarten üdúrs8§.j{y9an,;, ,hnalr az e]látó esnségek, alegy§é_
gek felé a köztdr€dési §zoigá,lat szalki.!,ányíó tgr,ékeny§€€ a szf,lrlve?Et
szolgálattDz tá!,toá száü(Enrai e9ékeüty§€€r€ éí,tendó, fili\rel €z6tl §zeltw€_
zetek más irányú szakmai feladatai szabályoását a megfeleló szakszol-
gálatdk f ónirk€i €yai<o,rolj áik.

Ki kell üang§üyozni, a ü<ödldkedé§i szolgá,lat raz ,á,t§zerv€zé§ kapcsáíl
nem csalk §z€u:v€"eté,b€n kon,sze,rűsö,dii,tt, harr€ín a v€!,€}lajtó szintEk ka-
paoita§a is allkatmazkodo,tt a rna8asabb szervezeti ícrr,rnához. Ezgkr,e a tké-

§óbbiekb€n reszlete§en kitértek.

Az litszen)ezett közlekcdési szolgóla,t az óLlantó h,aícwszüItség inő-
szakóball alapDető í elaú,O,tónak tekifutí:

1_ A harokészült§ég es rnozgó§itá§ kiizldkedési, szá,uí,tá§i 
'elteteleinekb]iáo§ííását, a közleüedési szarlicsapatdk barlreáillapotnol hábo,rús hdlyzet-

re való áttáé§e foltét€I€ind]< iennbrltását.
2, A szatkál]oanány f el!<eszítéset, kíképzéset.
3. A gazdá']kodá§i tevékeny§e? üe!,vezését, §zepvezését, i.rányitiis{it,

végrehajtásaít.
4. A szolgá}at kád€rállornánya fej,lesztes,et, kádet,,ta!.talékrképz€st, a

§ziid<sége€ kád,erátcsoporrtosítások t€rvszerű előkészítés€t,
5. A szol8áü6,t t€vékenysrig€ hatákonysága javittísá,t szolgádó célrkitú-

zésdk lliala]kitását, a feladatoJk végrehajtá§a ifá,nyiüását, ellenórzését, se-
gitését.

Közelekedesi *onferenciánkon azfurl az eredrnényeirrket, gondjai,rr-
kra,t, tovább,i céulitűz€s€inket es az enrrd< eq:ddkében vég,rehajúandó íel-
adatai,nkat kiván juk megfogalrrnazrli, anelyek tlársadal,Tnunk ,kibontako-
zá§i prograrnjába leginkább bei,lleszt}retők, igy €lsósorban gazdállkodá-
§u.nk főbb,terüet€,i,t Lkívánju]k reszlet]e§ebbe,n elernezni.

Így az el,hangzó vibai,ndító eldrdris es az ad kiegL§zrtő kor,ref€rárturndk
temáját is úgy viiüa§ztotiulr m€g, ho€y ezzel §egítsük tevéke,nys€iltnk ha-
tékony§"igának niivelese érdd<éb€n a Tninél megallapozotbabb, elör€rnuta-
tóbb vélenénycselrét.

Úgy í,tétjiik meg, hogy szol€álatunk a}apvstő szalrrnai tevékenységet
a sáltíü§o|r v€€!€}rejtása érd€kében kifejtent so&oldaüi munkánk jelerr-
Li. Ez alatt értjiik:

- a szólt tósok inúrwitásót, ellellŐrzísét a fóbb §zíIlítási á!€azatak,
a vasúti és közrlti sáüttás ,terüetén;

- a kijzlekeilé§ sza.l@Iluaggdl Y".ló gadőLkod,úsr, ]nirrt a szriütásotk
olőke§zítő, s€gító, rne€bízhá|tobbí tevő ern]b€ri erőt lkírnélő gépe,lr, e6ákö-
zök i.i.2€!nelteté§€!:e, ü<arbantartására, ja,vítá§,íra irányurló ,m,u,n[<ánk8Jt;

- a szállító§ wiltségla2ret gozaló,Ll(.illást, a nétr8azdasági szállító vál-
lalatdlnl(al v€re}tajtott csapat- es a,ny,agsállítá§ok t€lrvezését, feltnszná-
lásái es elszárnoüísátt ;

- a t,iktilyos ióínűDek közlekeiléséíe irőnauró teDékenaséget.
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Mindezeken túI, természeteson gazdálkodá§i,tevék€ny§€ünktröz ta.r_
tnzik a helgőrségi laúnctnlws utak, gual@rl,etok Dégíehaitógóra kijelólt
löuutak igénabe,éteuoel, javításá,val, lkarüentantásával kapc§olato§ fel-
adraúok irányitá§a i§.

Gazdálkod.ásunk jel€ntd§ részet kinevő száüít]á§i felBdatai,nk irámyí-
tÁsa a diszpécsersulaőla,t seíftsqével valósul meg, melyn€k Ilehet&9ég€-
it, fe§zült§€eit a ü<óvetrkezők §z€rint láijuk.

A szóllltasak ifónaí.tór(l a parancsrrok had,tá.ph€'lyette§€k, a tköádke_
d€§i szoJ€átat és anna,k szerv€z€éb€ tartozó szállí,tó di§zpéc§erszolgálat
létrehozása óta jelentős fejlódésen ment keresztül, emellett az egyéni
íellészültséget tdkintve, az uítóbM idóben sok €],rnara§áalást is kapott _
§ vaujuk,be jogosan. Dl keu f€adlrunk elölja]róink kriói]kájáút, rnoly sze-
rint te,,vék€nysegii,nk rnég ítúl biirokFaúiált, eset€nk€nt c§,a[( nyijhrántartó
és ,,postá§" szerepet tiiüt be, elszakad!"a a tányileges vÉgu]ehajtá§sa,l va,ló
§zolgálati kapcsolattó].

Vizsgálva az okokaÉ azt tapaszta]lju]k, hogy az ilyen munka,ínódszer
mögött gyakran húzód,ii< meg a d,iszpécser rnagára hagyatottsága, más
irányú leteir]hel,t§ége, a szállitás szeolvezési levékenység nem kdllő is,ín€-
ret€.

Ti§ztan keü látnurrk. hogy ebben legtö b es€iberr nsm kizárólag a
§áüító diszpécsefit tqDhe],i feleló§ség, Az i}yen jelemégdk kivétel nél|(üq
a száuitó §zo]€álait fónók, illetve a parancsnok hadtápheüyerttes íelelös-
ségérzetének h,iányá]ra. e§etileg saját fel,kesziilrotleruégére, az elóIjárói in-
tezkedések énvényrejuttatá§ának alacsony szinvonalára, de rnernán azt
is mondani, hogy a parancsno]ki ir'ezetés szá]llíltá§ fela.datok gazdaságo§
meg,valós{,tásra "!€ló törckvé6ánek éFdektelens€ére 

^/ezebheító 
sok eset-

ben visszg, §óit esetenkénit feleló§ §zolgálati sz€mélydk e,rzéketüen§ége is
megáuapíüaltó.

Mindezek jobb értolmeé§ére szüks€e§nek tartom riiqiderr felvázoll_
oi szintenként és szervezetenké.nt íelelós§egűDjket, l€h€,tós€eink€t, fe-
szÜt§égei$ket. Ezt az áttelnirtlte§t a közlokedési §zolgáIat sza,káiiományá-
ra vonat]koáatom, nem hangsúlyozon rni,nden esetben, de elórebocsá-
torn, hogy az anyagi §zálliüásol]<é,tt - annalk rninden fajítáját illetóe,n -rTlirrd€n §zinten a paranc§no& hadtáphelyet/tes ;iartozilr fdl€lőséggel.

A had§€q.-eg közl€k€desi szolgálat áüorn ínyába tevékmyrk€dő d]i§zpé
csemzolgálat sz€ínélJii feltétel€i - a közelmú4t átínéngti lidósza,kától el-
te}irntve - bizto§íitotta]k. Megáliapírtfiato azonban, hogy alacsorrylorJru kez_
d€fir€íryezó ké§z§eg íta,pa§ztaltlató a s€í,egt6t alryagrtem felolóseivel való
e8yüttmúködésben, mint - megitélé§em szerint - egyik legjelentő§ebb
feladatnái. Igaz ez az igány a sáIlíttatdk részéró sern jelr€nt]kezett annak
ellonére, .hogy e tárrgyiban tób ízben és formá an is jelzé§etdkel éltiink.
I§mert elóitünk, hogy a gazdaságo§ száüításoliat kedvezótlenül érinti a
népgazdasrfulbarr m€levó tliánygazdállrodás, Megis li€y látjulk, hogy a pán-
élos- es gépjáEnútecünikai §zoíg{ílat é§ az elhélyezé§í §zolEálat előbbi
gondjai m€goidásában ,ne}ra átlépi a tű,res,}ratárrt, Az sern ha,ltgnöaüí al,
hcgy a badserq d,iszpécser §zolgáüatát irányíto ti§zt úr€ín üragyatkozha,t
csak a ielsrrtésdk, stlb. lelefl<telen ,,ktinwel€§éFe'', na€yobb re§á keu váú-
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lalrnia az atláoenderlfiek diszpécs€rsi, g |röaiti sá,lílíóá§o0( helysáni ellert-
6rzesében, ezek nyoqnán javaslartoü<, éí,tékelés,ek rnegitetelében.

Azt i§ el keü ismeorrriirrk, ho€y a §zállítá§ok bányí,tá§i rendszenerretk
jelenleg kialdkult ,,szoürásai" n€m t€§zn-ek lelretóvé jélentós erderni ced-
menyeket, m|i,\,€l nrics kellrEl fui8lalríWa a vegr€hajtó e§ elij,ljáfó dri§zpé-

c§erdlr hatékony rnunkamódsz€r€, felelősségiiJ< üratára.

A ho,iltestek köz]ckeitési szolgóla,tóban,tavélnenylk3dó diszpécse,rek
munkáját az elté,ró szí,lwonal j€liemzi. Egyb€n azonbaír telje§ a?pnos§ág
tapaszt8ltra,tó, rnirrd}tárom hadtegt d,i§zpéc§€,re ,,T" iigwitel ü<ezeléssdl van,
vagy volt a kiioe]rnúLltrüig ín€8bíZva. A jelerr,leg kialalkított létszám léhet&
sé§dt§kel í€lt€}r€tő€n az v€iZérüi a had,t€stek ,hadtá,pvezetését, ho8y a köz_
Idk€dési szdlgálat murt-lrájána r teathére ,rnás §za]kfuladatolk el}áttását helye-
zi elónyb€. Ug5mrrarktkor t€üj€§ j€8al ienne elvri,rható a tpdtest §záüítá§t
§zervezóktól, ,ho8y a szaüünai alárendeltségi.ilrberr lwő elláto ezredek §ál-
lító kaDaoitásával mest€Fi mfton gazdállkodjanalk. Nem ha§zírálják rki a
di§zpéc§eNzoügállat ellátó ezred §z&vezetébert múrködő alárendéltjait, csak
elvétve tapasztalható törekvés a tagozat kihagyásos, gyűjtó-teritő jára_

tos rn€oldásolr,ra.
A d.i1zpécserszolgók' struktúrájában a v€rehajto gazdéLlkdó nogg,

sabbegységak, egaségek §zíüJtje,lt tg9ékenyúr€dó diszpécserek jel€,núi[< tu-
lajdon]képpen ezen szo]€álat ,végrdhajtó alappilüereit. A harcá§Zaü maga-
sabbegységek sz.i,llító §zolgálat iónókei a szállítások szervezésében a disz-
péc§eli ínunkát i§ eh,égzi|k.

A szolgálat mu,nrkájára ho6§zu éyelr óta ní,nyornja bély€gét a ínagas
mérő- és rnutrató§zámok felt€tl€rr el€resáre t€tt ,,erőfe§zíté§" (7. sz, m,eL

léklet).
A gya,kodlat és az €ll€nő,rzé§dk tapasáaiatai aá rnutatfák, hogy a je-

lent€it mutató]í sdk esetb€rt n€rn tényl€esen végretraitoti tol,je§ítrnénye-
ket ta&arnatk. A rna8Es kóvetelrnérryszilrrt az a,lárgndelteket valótlan ada-
tok jelentésere ösztönzi, ezáttal becsapva önmagukat és elóljáróikat. Így
a t€lj€síltdeny€r< értekelése, az abból levonhéto köv€S.eáete§elr félreve-
z€tőek, €n]nd]r m€gfdl€lő€n a tett intezlrediesdk i§ helytdl€nek, vagy ín€g-
alapozatlano[r, Cétrszerű,ndk lát§zik a üüJtató§zátrndk reáli§abbá tet€le ér-
ddkéb€n anDak f elülviz§€álata.

Ezen gondlainhhoz köu etkezmérlgkánt íúro su!,!Lo,k olyan nahcátő loii-
7ülmén! ek, rr,i'r,t rréudul :

- a §áüttaúók kesdeteirk kieg€§zítés€, fíiis§íúés€, mÉEf6lelő §zint€n
talt{á§a m€I€tt, Brá§od,lago§nak,tartiák a sáüíüísi rátordíitásolrat;

- a szolgáIlaíti €ark ig&tylés€iket &€§&l, má]r [rem t€rv€zltetóeít ad-
ják meg;

- nincs kialalkí{rva ijssz}ran€ az anyag€llátriür es anyggfelhaszná,lólr
köziitt téúfu€8r €§ idób€ír, így a sáüí,tási fe}adatoHrBl vB[ó ir§§z€haürgblás
továhbi nehézség€t o&oz ;

- a driczpécserdr !€rír i§m€rik es ezálúal n€m i§ jarva§olírak alt€rna-
tíválkat a küönbözó száüítá§i ágaza,to,k kiizött a gMala§á8o§ság, bizton§ág,
8yd§e§ág sz€ínponnjai,li€yel6nb€veteüével;

- a kijelii],t b&€ ,,§áuító-&ilké,pá" besorolági gépjárműrvdk m€i-
lett rerrdszeres a dis2péG§€rszdgálatot m€gberiil6 ellátádi száJllíúáso& vég-
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rehajtá§a, rnelyeket kiképzó besorolású, tiibbnyire javitó alegységok árl_
lomá,nyába tartozó gápkoc§i]val hajítaDak végre;

_ a latkrtanyahadüirp d,iszpécsare{< nehezen szereanel< ér.vény,t a lark-
hnyahadtápba be!"ont al€,kulatoür szálllí ásari ii§6zeha,ngolásának, m,ivel Ez
ellátá9r& uta,]ít alakuüa,tolk r€ndszeresen hajtarlak végre száilítá§o,kat §8-
ját eszközeiikk€l; különöserr jell€rnző ez a helyzet az egy üaktanyában
diszlokáló tiirb alárendeltségű ala,kulartak eseteben ;

_ az elláí,ó ez[,edek áilornányába §zen ezeit di§@éoserdk ezaedenként
eltérő, ese,tenként tisztázatlan feüada,tkd{.rdl vannaJk m@bízva, elöfordul
egy laktanyában tevélrenylked,ik emed, ai§Ztóalj, ellátó §zázad djí§zipécaef,
§ziiksége§§égiil<, feladatuk dlhatároltsága nem teljes mértókben tisztá_
zotli

- a díszpécse,redr mun&afeltételeik biztosítá§a órd€kében megüaá_
rozoüt szoigálati helyiség tec}r,rrrikai ,felte,telei - ugyan egyre kevesebb
alakulatnál - nincsenek kialakítva, vagy csak szükség szerint felelnek
meg a kövdtelrnénydkndk ;

- nerrr arlakult ki eld€tnli egy ilttlnűköd,é§ a külij,nböző tagozatdk
driszpécserei között, így lkalrcsolatlrk csalk az ada,tgyújt€s,re korlátozdi,k.

A fel§o!,olt gondolk zijme legtöbb e§etben a pa!,ancsnok hadtáphelyot-
tesek Szofuálati szabillyzatban dlóirt - a sáll,ítrisok i,rányításá|.a vonat-
lrozó _ kirtelrn€in€k el]hanya€olására vezeüetódk vissza.

A szállításdk sz€rvgzé§éb€n kieünelkedó helyot foglalüak el a uo,súti
csapatszó,llítősok, Nagy§ág!,endjét tékintve éveílt€ áü4gosan 450 katona-
vonatot ve§zünl{ igányb€, mintegy 4? rnliuió foDintot használudk fal. Ez€ll
a terüerten érezhető le8inkáb,b az a ko{nplex hatás, arnely az eliiljáró'dr
követelményeindk é!:vényrejuttatása, a vasittal vdló együttrnúködés, a
pararrcsnofl<ok ráthaitása nyunán éívenye§ül. Gondoljuk csok át a vasúti
§zá]rlítás m€gsze!,v€zésétól a v€r€hajttásd8 tar,to E\rn{<afolyamatot. A vas-
úti üzemvitel rendjéhez igazodva az alakulatok - néhány hiányosságtól
elt€k]intve _ É lették szmí,tvB az údób€n, po,nto§ száínv€té6§e1 elkészí-
tent gtj,rdülőanyag_riaényle§ fe,lterjesztésére. Ez a górdülőunya€-ri€énylé§
ellenórzé§ü,e k€!,ült, a KSZFI (KSZI)-ru való f€Iterjeszte§ előtt, majd a
KSZFI (KSZI) v€§útí t6vezó ,tisájei is el,v€"ik az erderni feliillvizsgá-
latot. A rnegt]e!,vezett szállúltá§dk vissza]igazolása után elegendő idó áll
reírdelkezégr€ a fdjlké§zülésre, a pmlto§í,tá§dk végrchajtá§ára. A b€ralká-
sok többinyire az elöüjáró para,ncsrrdkok (rcrn nitrkán hadtest, had§ereg,
ttM elöljárd<) elle,nórzé§€ mdllett. vKP-ok kirzemújködó segíts€á/el ke-
rü]ülelr v€rehajüis,ra. Állít§uk s?Éfifu az ,,oda!igy6lés" mérvét a ,köaiti
szállítá§o|k teí,üet€n ta,pasztaltarldkal es úgy gondoüoln némi magyaráza-
tot kaptunk,is a,rrra, hogy eredrnályei.rrlk rBiétrt vá,ratnajk rnagukra. fr8y
túnirk, arníg a va§ú|t ,,szigbrú §zlá1.1ítorend§zer",addi€ , a kózuti szállítást
vegző aie€ys€€{r a keresábe ható intézkedé§dk hatása alatt tenfkedndk.

A va§úti c§apan§állításdl(,tf!:vere§éb€íl, i!,ányításában es v€fgbáj-
tásában alát endeltjeiírk ig€n batékorryarr al,kalírrqzziik az uzsán 1981-ben
levezet€tt rnód§zes,tani bünutaton tapa§Ztaltaka,t. Ez abban ínutatlrozik
rn€g, hogy a gördüőanyagJigénylések haüá,nid(ire, ínegfe,leló tartalomínal
keri.ilnek íetrte,r,jesztésr, a vafliti kocsik kitlrasaláütsfua megközeliti a2
optimumot, a §zt{gálaúi szdnélydk fel&eszült@e m€íol€l a követ3lnné_
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nydkndk. stabiüzálnunk kell az dínúlt i.dőszahban hiaí}a,kult m,egbíztta_
tó tervezési i€yelrnet, arnely csak az idóben rnegadcrtt harélték alap-
játrt biáosí fiató.

Jelentőseír javu,lt a vasúüi szállí,tások be- és kirakásai végr€hajtásá-
nak fegyekne, t€chnil(ai fe]]készít€tt§€e, a sze,rnéIyi áillomány hozzáér,té-
se. Ezen a t€ren e'lért eredrrnény€k a fegyverzetli é§ teóhni]ka,i szolgálat és
hadtápszolgárlat §zoros €yiittrniikiideséndk köszönhető€n szilárdílak ítét-
hotók.

A íedóneves gyakorla;tdk véglehajtásánalk irányításáTa lk,ij€lirlt ope-
ratírv c§oporto& a driszpécserezo]lLgálattal együinműLkti,dve, hatékonyran se-
gílik a szriülítások zavartallan vfurehajtásá,t.

A Dasliti anuagszúllítlá§.rk terűLetéfu má{: k€dvezóilenebb a heiyzet,
msrt azok dajüttő€n csajk tirrn€á,ruJknál (§án, ásviá,nyolaj, hajtóarryag, épí-
té§i a,nyagolk) jelentl<eznek. Rendlrivúl ki§ arrrinyban alkalmazzutk a da-
í€,báru§ sá,llításokat, amolydk Vi§zont j€l€ntős lailométer és egyben kdllt_
segrne€tarkarítá§hoz vezetnéndk, A,,va§útla ierelés'' íogal]trnát félr€értdl_
mezziiJ<. Nagyon kic§i a vasúói §zállításdkban azon kü,ldernénydk re6z-
ará,nya, arncly€k közúii száll,ításokat vá.l.tanak ki.

A katonai száuításolk végr€hajtásE soTárlr llisrnelt figyelrnet foIdítunlr
a megfeleló Do§liúi kocsi kiDdlrlsztósóra.

A személyi állwrrriny szállítása érdekéb€n m€gkülönböztetett f igye-
l€rnrnel kezBljük a kultu,rált utazás, a püentetés, téIi idöszakban a fút€s
bizto§ítá§át. A vasútri §zernély8Bpkocgi paikjá,ban növekszirk a közepátjá-
rós kocsinr aránya, amelydk osak az üló pi]h€ntetésre arlkalmasak. Nagy
távoüságú külföldi sáüítá§okra íül]kes, vagy ,,Kusett'' kocsilkket old,}ri-
tórk rneg a fdktet€ssel bizto§ítrha,tó pirhen €te§i f€ltetelek. Eseienlként a há-
bonis ,kiici,iümeny€k §zemélyszállítá§i lehetóségei,v€i kapcsolatos tapasz-
talatok gyújtés€ érd€kében ,,Gu,b" kocsikat is igénybe vesznek.

Á teohnti]ka §állítá§ára al,ka,lrnas pórekoc§iik közü! a kereke§ gép- é§
ba,rcjáunírrvek rÉ§zére a legcél§zerűbb a Ks kocCik igénybevéteüe. Az utób-
bi idóben v€xe}tajtott gya]ko!.]at0k tapa§ztala,tai alapján az új be§zerzé
sú,yBgonqlnnál fán ,padozatlrlk rniatt gyakod rögzítesi nehézségékkgl ta-
l,ál,kozunk. Hasonló gondok j€lenik€zndk az nMMs !€§úti koc§i,kná,l is.
KiiÜönöserr az UMK rógzítóeszköz alkarlrmazá§a esetén jelent gyakfan meg_
oJdüatatla,n pmbüernát. B,evák rakodási módszer a BMP_& K; kocsi_ra való
eÜelyezése, a.rnely a nehéz pőu:ék kivárltrisrival teng€ly kilornéte!: rnegta-
karí;tást ered!,nényez. Tovóbbi negtaküíi,tőit az ótllii],o,wsos mód,szer el-
t eí i e sztéséu e l kíuónunk elérni.

A üánctal a§ teohrrri]ka rra,kodásáüoz sa, Sap, R.iltMS va§úti kocik
ggzda§ágos í€{itasanálása biztosiúott. vonalh6§z m€takadtást tudtrlnk
etét ni az sa vasúti ü<ocsiknáü, mefiyeil két eszköz el}relyezése is lehet§é.
ges, azonban foü<ozato,s lnivoniá§uk rniatt továb/bd€ lban sap e6 RMMS va-
gondlrJral számol,}taturTlk.

szóllítő9i lelailatablk végrehajtá§*ának alapvető eszköze a r€nd€Ilre-
+liilkr€ á\ó szóllító gépkocsipark. Á §z€rrvez.-ti változások jelentősen
befolyásolták s?állíúokir,t€ ékeinlk gerpjárrnú €lrlátottságát. A rn€niiv€ike-
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dett anyagszállítá§i i€€nyeknek m€f€]előe!:l az ellátó, szál,lító €ys€gek,
ai€y§éEsk §zállító,kapaqi|ása is f elf ejiesztesí,e ker,ült.

A hadsereg gépkocsiszálüító zászlóaljai 7030 tonna szilárd és 3271 ton-
na folyékony anyág szállí,tására képesdk, a,rnellyel biztositott a hads€lreg
ralctitak eínelése. A zászlóaljaik a,lapvetóen voLÁN válla'latra települ-
nek, ami által az a kedvezó hdlyzet alakult ki, hogy a vezetók, valaínint
a gépármúvek együttes biáo§ítasa (B0-90('l]) optirnáli§nak ítélhető. Nern
mondható el ugyana]kkor ilyen pozitív h€l}.zet a gépjárínűvek katonai
szállitásra való alkalmasságuk tekintetében. Gondunk az eszkőzök te-
repre va]ó a]]katmatiansága, vaiamint a fémp]atós (30%) és biülenóp}atos
(400'0) viszonylag nagy mennyisége.

Közúti zászloalj€,i,nk népgazdaságboJ biztosjtott eszközei alkalrnasak
az arlaprendelte,tésből adódó feladata,i v€rehajtására, azonban lebizto-
sítás szetlpontjából előnyósebb üenne, ha a szállító zászlóa]jarkhoz ha-
sonlóan na8yobb vállaLatra, igy a kózúli úgazg€tóságokra va,ló te]epités
kerü]ne elöterbe.

A hadtest €illátóezredek szállitó kapaoitáSa bókében meglevö es nép-
gazdaságból biztosításra kerülő gépjáművekbóI tevódik ös§ze, A nép-
gazdaságból bevonuló es/közók j€l]emző,i megegyeznek a hadseIeg szá]-
litó zászlóa ja]l<,nál jelentettekkel, Feszült§égek a meglevó eszkőzók tech-
nirkai arllapotában, tárolási, jaVítási, karbantartá§i foltdteleiben jelent-
keznok. N€hezíti helyzetüket az eszközcj]k nagyaráuryú elöreg€dése, az ez-
zel j áró javitóanyag-, póta]katrészhiány.

Az elüátóal€gységdk feltöltöttségii]k függvényóben 20-800,1-ban ren-'
delkezne'k az á ](fitánytáblában meghatározott eszközirkkel, melyek je-
Ientős része hadsercg ősszesen ugyancsak jelentós mértékben elöregedett.

Az állandó ha,rckészül.tség szállitási feladatai v€]íehajtására rend-
§zelben levő gépjárrnűvelr alakulatonként igen ettérö képet mutatnak tí-
pus, éLetkor. menn},iség es raksúlykapacitás vonaikozásában (2, sz, mel-
Liklet).

Szállítás sze!,vezés szsrnpontjából akkor 1enne ideális helyzet, ha a
szüksegietnelk megfelelő mennyjségben, a ra]ksúly kihaszná,lá; igényEit
figyelernbe véve á]lrrának rende]]kezésre a gépjáFművek, ha ]kell a,kár át-
c§oportosítással is_

Ezzel saenlben óLtaláfuosítható tapaszt(Llatainh a körethezők:

- az ellátóegység, -alegység szá,l1itó-,1ki]képzó besorolású gepjármü-
veivel nern dlégíthetíü ki a rninden oldalú szállitási irgények;

- az eszközők jelentőrs részének technüari állapota - többnyire az
dlöreg€des kdvedkeztében - gyakori rr-reghibásodáshóz, leálrláshoz vezet ;

- gyaioran - m€gfeleló kisteherbirású eszköz hiányában - nagy
raJ<§úiyürap]acitássat ke]l szálIitá9t végrehájtani ;

- pótkocsis szállítások vagy netn, vagy csak kodátozott rrrértékben
hajthatók végre a pótkocsik hiánya, Vagy nem megfelelő volta miatt;

-_ 
kicsi a közúti teher€épkocsúk részaránya, ami a g]azdaságtalan,

nagy fajlagos hajtóanyag-fe],hasalálássál üzemeló terepjáÚ,tehergép&o-
qsik alkalrnazását teszi szüksége§se.
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sajátos tapasáalatá smlgáüatuDknalk, hogy hadtápíónirkeink j€len-
ió§ lÉ§ze iedb&ikai szecnrléleéberr nern kellő merrtekben kóveükezgtt b€
változti§. Ellenőrző tevé'lreny§égi r az etlá,tóa]legység telephelyéne nitrkán
terjed ki, ahol pedig a hadtápbiziosítás aIelwető t€chnd]kai eszkijzei van-
na]k elülelyezve.

A j€lenteit goirrdolt<ból és az i§me!,t feltételelkből azt a követ]keztetest
vontuk üe, h€y szolgáIatunkra folkozotta b feldlősség h;fu,ul a szíllítás-
irányítá§ szírrrronalánek javításában, az esZközók á lagának rnegó,vá§á-
ban, beüső átc§oporto§ítások ü<ezdeményeésében. E téren a l]€írtiben le-
Vez€tett ,,Alegys€gszintű teohrrikai ki§zol,gálás" módszeTtani útmutatása-
it maradáktalanul ki keli használni.

A hatJ,se.eq közleked,ési szd,krríL!&g dllátása közporrti tervezés alapján
a Magyar Néphadser€g és népgazdaság anyagi ]ehetőséggi fügwényében
f oikozatosan kerüri biztositá§ra.

Az ellátás üte,mében érezhetJ csijtkkerrés tapasáalható, arni a korlá-
tozol t anyagi lehetdségek következmenye.

A hadseregben előforduló állorrránytáb'Iás és had,inormás közletkedé-
§i szaktechnikai eszközirk ál]apota a ha§ználat és a tormészetes elöreg€-
des következtében fokozatosan romüik, ugyana]kkor rondszerben tartásuk
a rakodásgépe§ités, anyagrnozgatás, tá,rolás, máüházás féltételei szinten
tartása érdekében elengedhetetlen, Mi]ndezen feladatok maradéktalarrr
végrehajtását hátráltatia a rakodógép-tipu§ok rend]kivüli sokfélesége, A
mintegy 1?0 fajta eszköz üzembon tartása érddkáben tervezett javítá§i,
karbantartási feladatokat nehezitilk az a],katrész-ellátási gondo]k, a jaVí-
tásdk magas be]kerülesi lköltsógei. valaínint e,lhúzódó időtantama. Meg-
oldást a hadsereg szi,ntű és MN KSZF aílárendelt javítóbázisok fejleszte-
se, a polgá,ri javlttatások csö,kkentése, a kiöregedést követően a tipizálá-
sok jelenthetnek. Ez évtól je]entcj§ elórclópést je]ent a közlekedési szak-
technika csapat szintú jaVitási feltételeinek a fegyverzeti és tech,nilkai
szoIgála1 á]ts1 va]ó biztositása. Vailamint a Kapo,ly ,helyőrsógberr m,ind

iobbar-r múkijdó targonca-javitóbázis és alkatrész boilt.

Az eszközök használata során a lend]kíVüli meghi]bá§odások elófor-
du]ásában nagy szerepe van a Bépkczelók szakképzetlenségének. A gé
pek üZemben tartásánalk opti]mális feitételeihez elengealhetetrlen az MN
KSZFI. szervezésében mtiködő taníolyamokra való tervszerű beiskolá-
zás, Tudjuk gondot okoz, hogy a kczelilszemélyzet csa,k eredeti beosztá-
sának edilátása me}lett (például góplkocsivezető) biztosít]ható, de jobb oda-
figYelé§ mcl]ett nelm iehetne az a jellomzó, hogy ,,az ü,l a ralkodógépkre,
aki éppen kóznél van".

A hadinofrnirs eszközölk, melyek alapvetóeir kézi ta,rgoncák, egység-
rakornány-ka|pzó eszkiizökbó] tcvődnek iissze, átcsoporto6itá§r,a kerültelk-
Ezzel azt a cé]t kivántuk clénni, hogy azon a,lakulatoktóil, ahdl egy€s esz-
közöket haszná]aton kivüI, esetleg ferleslsges elfdkvő anya,gkén,t tartot-
tak. olyan alakulatokhoz diszponá]tuk, ahol ezekre szükség mutatkozott,
raktározási, málházási feüadatok vfurehajtásához. Ezt a tevékeny§éget
tapaszta,]a,tai,nk alapián tovább kell folytatni, Irlivcl ne,rn minden a]aku-
lat ,.siipürtc kj'' ko!la' köIúitdkinta,ssel használaton kivűli anyagait.
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A jövóben rniirdenképpen a helyzet jobb ismeretére, a nyi],vántaftá-
si es személyhez kötési fegydleTn fokozotbabb érvénye§íé§ére van szti,k-
§€g. Ezekben a kérdesekben azonba,rr igen lehangoló tapasztalataink van_
nak, A2 e]ínúIt évben végTehajtc/tt nyi,lvánta]rtás egyezt]etés §or,án ugyan-
is gyakori jelenség voüt, hogy ugyanazou. a],akulat néhány anyagfajtájá-
ból négy nyill/ántartásban, négyféle adai Vott található.

Ez a helyzet az idén ngrnirleg ja,vult. azonban tovább ke1l javítani ez-
irányú tevékenységűnket is.

Az e§zközök szernélyhez kötöt,tsége az üzernben tartás biztonságának
egyik alapieltétele. Ennek ellenére még az elrnúlt évben végrehajtott
rendkivüli selejtezést követóen is több laktanyában találtunk ,,gazdát-
lanul", üzeenképtelen ál[apolban levó gépeket,

A nagy értékú anyagmozgató és rakodógépeink rendszeres, tervsze-
Iű javítása. szervizelése pedig jelenlegi helyzetünkben nemcsak egysze_
rúen követe}mény. hanero a használók igen a]apos érdeke is,

A szdllítási köItségkeret-gazddlkodds területén az utóbbi éverkben
sem tudtunk elóre]épni a tervezés reálisabbá tételében. A felmérés idó-
szakában még nem ismer,tck a kiképzé§i íeladatqk, igy eleve kizárt a rész-
letes számvetésseü alátárnasztott tervezés, üninek kóvet,keztében tapasz-
talati adatok alapján csak hozzávetőleges i8ényeket tudunk Inegfogal-
mazni, Az ez évre tervezett öszegek pon,tosságát befolyásoila a2 ÁFA
l5!l|-os, a vasúti tengelykil.)méter tarifa áremelkedés (?l)0), a rögzitő-
és kötöZőeszközijk áreme]kedéseiból (15()o) adódó tirbblenkö]tségek, ílyen
hatásokka] persze a jövóben is számolni ke]].

A felhaszná]ások fokozott ellenijrzesével és ligye]emme1 kísérésével,
eredményesen biztositjuk a száliitási jogcimen biztosjtott összegek mars
kif izeté5ekre töf ténő igónybevételónek e]kerütléscit.

A felhasználásfó] alárendeltjcink naprakósz nyilvlin,tartiist vezetnek.
melyról a HJT ielentések rendszerében. va]anlint Szükség szerint más
esetgkben is szigorú elszámolást kőVetelünk meg (J, s:. melLéklet). A pó1-
elóirányzat-igények és maradványok felszámoIására vonatkozóan csak
megalapozott. részletes számvetóst fogadtunk,el.

A költsegkeret gazdálkodtis elemzésót a csapat ós anyaAszilllitások
szempontjából vizsgálva megál]apitható, hogy annak ie]enlósebb része

- bár az e]vártaktói alacsonyabb mér,vű - (70'l0). vasúti szállitásolk költ-
ségfedezcta,Ie kerü1 fe]haszná]ásra, Ezért az itt mc.gtakaritható kö]ltsa,
gek érdekében kelt kieme]t figyelemmel kísérni a gazdaságos vasúti sze-
relvény- és kocsiíelhasználást, aZ új tipusú rógzitó eszkózókkel Va4ó ma-
nóVerezéssel csiikkenteni a kötözö eszközőkre forditandó költSége,ket.

A vasúti szállitás kö]tségej,ból 90lln a vasúti csapatszál]ításokbó] tc-
vód,ik össze, Az anyagszállitás 7",]-át kitevij hányadot képez. cz arra en-
ged köve,bkeztetni, hogy nincs olyan intenzitással igénybe véve az a szál-
litási rnódszer, mint azt a közúti szá]litások helyettesitésére lehctne biz-
tosítani- A közúti s2állitások aránya az összes íclhasználás 6-?tll|-a v,izs-
gálandó abból a szempontbó], hogy esetenként nem célszerűbb_e a hon-
Védségi szállító kilornétermegta,karitása érdekében a polgári Válla]ato.k-
ka1 szállittatni,
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A szállítá§i költ§egker€t-gazdálkodás el]enóráse kapcsán fokozott fi-
gyelínet íordítunk a katonai szirllíbnánylevelek szabályos nyi vántartá-
sára, kiadására, kezelésáre. Sajnos töb,b a,]kalomma]. tapaszta]tuk, hogy
ezen §zigorúan elszámolandó nyo,íntatványok kezelése ielületeserr törté-
ni,k, Eddig vi§szaélést nem tapasztáltunk, de hanyag nyi vántartás és el_
szárnolá§ könnyen eredményezhet nern kívánt e§eményt, hiszen egy-egy
szállítrnánylevéuel igen na6y értékű szá]rlítasi íeladatokat tud egy-egy
szernély megoldani,

Alárendeltjeink jelentős mennyiséEű túLsli,Laos jóTmű közlekedtetését
kezdeményezü vasúton, illeive közúton. Az idóben jelentkező igények
esetén feltátrerrül a vasúti szállíta§t részesiíljük elónyben, feltéve. ha a2
adott viszonylat]ban ez lehetséges. Tápasztalatunk ezen a téren, hogy ke-
vesen érzii]< a túlsúlyos eszközök közlekedtetesének anyagi vonzalait. En-
nek az a magyarázaia, hogy a kifizetést nsm az alakulat. hajlem a KSZ-
FI. eszközlj. Ezért, nem tel]]etrik - és így nem is ösztönzik a száliíttató-
kat a jelentős kdltséget igény]ó útvonal használati dijak, ennek követ-
keztében nem is tesznek meg mindent a vasúton való szállítáS érde'ké-
ben. Gyakori eset az idószakos útvona1 engedélyek számunlrra hátrá-
nyos igénybevéte]e, amikor végre nem hajtott szá]lítások után is kifi-
zetéseket kell eszközö]ni, Ezen a tóren nagyobb figye]mességet, precizebb
tervezést ke1] elérnünk, elsósorban az útvona] engedéiy kérelmek ügy-
intézésének a diszpécserek á]tail tórténó végrehajtása útján, ezáilal biz-
to§itva a cé]szefúbb száülitás és pontos elszámo]ás megva]ósitását, Ennek
crdekébcn szo:rosabb.g},üt,tmLjrködés szükséges a iúlsúlyos eszközök szá]-
]itását kezdeményező e)sódlegesen páncélo§- és gépj árműtechnjkai,
mű5z3ki - s2o1gálatokka1-

Szakszo ]gá]ata ink tiibb esetben kölcsóIöznek túlsúlyos munkagépet
píJigári válla]atoknak ta,rités e]lenében, Ezt a téritést be is követeiik a2
útvona] használa|i dij kivéte]évél, amely ,.természetesen" a katonai kóz_
lekedési szefveket t:rheli, s mint ismert, kilométerenként át]agosan
400.- Ft-ot tesz }.i,

Az utóbbi éVekben jelentö§ebb anyagi táinogatást kaptunk az MN
KSZFatij] a hel!]őlségl Lúnctalpas ut1,k és a grJa,korLatok L:égrehajLcisára
kijelijLt JijldLLtal: jaDítá.sára. kaTbanta|tLsá|a,

Ezen utak karbantartása. igénybevételének szabályozottsága eilsó-
sorban ]akossági panaszok csókkentése, a polgári forgalom zavarásának
e],kerülése. a mezógazdasá,gi károk me8etaizese érdekében szükséges. Fel-
adatainkat ezen a téren a hadsereg hadmúveleti osztá)]ya] és a műszakj
fónökséggel együttműködésben hajtjuk végre, A Magyar Néphadsereg
\.ezérkari főnök elvtárs 051,19Bi. számú és aZ MN KSZF, elvtárs 010
19B1, számú intézkedesében meghatáIozott feiadatok órdekében éves ter-
vezésse], az alárendelt műszaki szakcsapatok résére tórtént feladatsza-
bással biztositjuk az uta,k á]lagának megóvását. a]acsony vizi hidak. köz-
úti átjárók biztonságos állapotban tartását, A rendelkezésünkre bocsá-
toti anyagi iehetőségek céilszéIű felosztásáVal, az e}számolás megbízha-
tóttbá tételcvel a szolgálat szükséges mértékben veszi ki a lészét ezirá_
nyú ieladataiban, Ez mindenképpen látszik. hogy a jőviiben solkkal rész-
1etesebb helyszíni ellenőrzéssel szükséges e)szárr.ollatni a kö,ltségek fel-
használásával az érintetteket,
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A seregtest Mjzlekedesi szalgőlat lílúd,eihelgzetében az elmúlt kettő
év en mind a feltiiltöttség sántjében, m,ind a szakáücmány minőségú
aj§§zetgtelébetr kedvező váItozás történt, Az átszervezés e§ a tervezett ká-
dermo?gatá§ ka,pcsán a had§ereg es hadtgst közlekedé§ szolgálaifónöki
beosztii§o]kba szol.jet a,kad€miáí, \légzet'L, oro§z nyelvtudássai r€nde']rkező
tisztdk kerültek.

Az ellátóeaeddk élére hado§ztály hádtápvezető, illetve gazdag pa-
rancsrroki tapaszta{ato}lkal es gyaüror]attal reínde]]kező káderek kerültek
kirrelnezés,re. A §záuítózászlóarlj-paranc§nokok az e]látózá§zlóarljak pa-
rancsnokaiból, vagy más vezetöi beo§ztásokban evókbő1 kerüItek ki. Je-
lenlegi helyzetiirrrk ezen a szinten megnyugtató, ugyanalnkor az utánpót-
lás rerrdszelre n€{n egyértelrnúen r€rrrdezett. Ez abból adódik, hogy a be-
osztások nern aüradérniai végzettséghez kötötiek, a fói§koüák pedig csaJr
század szintú paJancsnoki képzést biáosítanak. Hasonló helyzetben va
gyunk a hadsereg közl,elkedési szakcsap,atai zász]óalj ,,M" törzsfőnöki be_
osziásokban.

A helazet megolddsóta hdrom Lehetőség kíruilkozik:
1, A beo.sztások a,l<adémiai Végzettséghez ,kötése,

2, Zászlóa,ljparancsnoki tanf olyam szelvezése.

3. Céltuda,tos káde}nkiválaszl,ássa1 különbözó beosztások és leladatok
biztosítá§áVal Vaüó íelkészités a zászilóaüjparancsnoki beosztásra.

Saiát hatáskörben c§a,k ez utóbbi lehetőséggel tudunk káderutánp(it-
lást biztositani,

Tiibb gondnak nózünk elébe a nyugállományba menó vczetaj á1]()-
mány pót]ástit illclőcn is,

Jclenleg a kij2lekedesi szdlgála,t, tiszti ál)omilnyának kijzc] 1(X)]lr.rrs
a fellöltöttsógc, mig a tiszlh.,]vetiesi bL,o\sztások mirrdijs,sze B5l'r,ban íe]-
töltöttek.

Kedvezij a hc]yzetünk a dandár szállitó szo]gá]atlijnoki beosztils()k-
ban, aho] 80Í]i)-ban fiatal, fóiskdlát Vegzett tiszt teljcsít szo]giila1()t, AZ
elláto.század_parancsnoki bcoszlások ebbcn az a,vben szintén le]tii]tésre
kerültck,

A diszpócserszolgálatban állománytáb]ában rendszeIesitett beosztás-
ban dolgozik a diszpócserek ?0{|,10-a (me]y 9o''i,,-ban leltö]tött), mig 301| ltra
egyéb feladatai elilátása mel]ett megbizottkéln.L tcva,kenykcdirk, Ez a sza,k-
mánk cgyéiblként a ,,Jegcinóiesitetfrcbb', m,ive] közel 50ll1)-ban a niji dol-
gozónk töltcrrdk bc beosztásokat, Megité]ésúnk szerint tevLlkenységük
azonos féríi munkatársaikcve], aza egysegenként mutat eltéró eledmé-
nycseget,

A köZlekedési sz*kálllomány felkészültségét tekintve cltórő szinvona,
la,L mutat. A beosztársukban huzamosatrb idcje szolgáló, jó eüméleti és
gyalkorlati fel,kószüttséggeJ rende],keziilk aIánya 50l1,o-os,nak i,télhető. mint-
egy 40l)i1 a beosztásukban liatal. kcl]ó gy.tkorlali tapasztal.at nólkülick
aránya, s 100,| csak e]öljárói segjtségge, folyamatos kóvete]ménytáma-sz-
tás§al képes ieladatai megfe]e]ó szintú ellaltásáfa,
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A had§€r€g közl€kedé§i szdlgálat irá,nyítii§ábarr gondot_ okoz a köz-
úti b,iáosítást lrányító, szakrnai felké§züItséggel rendelkező beosztás hi-
iiy^, ezt rt a hadsereg fódiszpécseq, felkészít€§e ezi,rányú szakieladatdk-
ra mutat]kozik elfogad,h,ató megoldásnak, ugyarlakkor a had§ereg közúti
komelrrdárrszászlóaij-parancsnolrolr is hasorrlóa,rr felkészüetlenek,

A közlehedési srolgdl,,lt szakqwi uezetése a hadtápvezet€s részdként,

a közlelkedésú biiztosí,tá§ a hadtápbiztositá§ €yik igen fontos alrgndsz,ere-

ként v,alósul meg, MindezekböI egyenesen következitk, hogy ahol gyeu
gélked,ih a ho,d,tápuezetés, ott íitka d, szakszoLgáLat eredlíLéftuessége, ahol
á korlek"déri szolgálat - akár bókében, yagy háborús üszony"k között

- nem képes m,egfelel.rri az elvárásdknalr, ott a hadtápbiztosítás követel-
mérryek szenint,i Áegvalositása is nagFnértékben csorbát szerrvedhet, sót

idólegesen megbénulhat.
A hadsereg köztekedési szolgálata a követelrnényekndk megf€lelóen

irlleszkedilk a vezetés módsze,rébe. A parancsndki köveldlLménytáma§ztiis
e§ segit§€nyújtá§ foiyaínatos€n érezhető, melyet a haclsereg hadtápv€-
zetese, múi sioigála,ti elóljáró gyakoídl. A szakrnai irrányítás megvaló-
sulása két irányból realizálódik. Az MN KSZF el,v,társ szakúnai felada-
tokat és szárnonkerést a PK. HTPH-el egyeztetetten, rajia kere§ztül, rrná-

siü< mód§zenrel közvetlen úton, vagy munkatársai bevonásávai ,,egyenes-
b,e" szab íeladatot a HDS, KSZF-ség íelé. Ez utóbbi módszer alkaümazá-

sa e§etén a feladatokról é§ tett intézkedésekről rni,nden e§€tben jslentés-

tételre ke,rül so,r a HDS, PK. HTPH. elwbárs, vagy helyettose felé,

A HDS. KSZF-ség együttüTlűködést gyakorol szolgála,ti é5 sza'krna,i ér-
teüel,ntren a §eleglest hadmúveleti tórzséve , íegyvernerrrri és szolgálatiág-
főnökségeive]. Siakrnai egyút,trnr"iködés KSZFI,ve1 és a KSZl-okkal való-
sul mog.

Sza,krnali irányító tevékeny§ég az alárend€]tek felé szirntén a hadtáp-
vez€tés rendjében való§ut meg. A szállító, rakodó- es szálüítmány]kísérő
zászlóa,ljak szakirrányítása az dtlátódandár parancsnokán keresztül, a köz-

úii komendánszászlóallatk feté, vele egyeztetetten és közvetlenül valósul
meg.

A hadtest közleked€si szolgálat íeIé a szaknnai vezetés gyakorlata
megegyezó az előzóekben j€ientette'krkel, a tagozat megidtreló formái íi-
gyelembevételéve1,

A hadsereg közvetlen csapato& §zállítási feladatainak szajlüirányítá-

"u " 
p"o*.""rro=[. hadtáphelyettes€ken kefiesáül, illetve a d,iszpécsef§zol_

gálat bevonásáVail va ósul meg.

A hadsereg KSZF. az eldljáró (PK, HTPH., MN KSZF,) által tartott
értel<ezletek€n rend§zeresen ré§zt v€§z, az ott kapott leladatok az alá-
rendeltek reszéFe m€felelóen trebontásra kerülrrek, Az MN KszF-ség
szakirrányítása rendszeres, operatív, K,iemelt e^ jó az együttműködés az

MN KSzFI-k€} és a Kszl-dlnkal.
A hadselreg KSZF-§ég szallmai alárendeú.t á1lomáT ryával a munika-

kapcsoLat foiyűatos. Az áIáa:endeltelkre való ráhatas az idószakos (éves)

inúzkedéselk, értetkezletelk, k,i,képzé§dk, beszámoltatásdk, ellenórzé§ek, je-

lent€§dk, gépávíró és távbe§zélő útján valo§ul meg, A hadtest KSzF-ök
UeszamoiúLa éveDt€ írá§ban, a többi szakrn@i alárendelt a PK, HTPH-
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i beszámoltatás kcrotóben a szákmai rósz bedo,lgozásával került végre-
hajtás,.a. A vezeta,s feltótelei - szeméüyi, siru]ktúi,ális és tárgyi vonalko-
Zásban - biztositiák a hadscreg közlekedósi szo]gallat alaprendeltetésé-
ből adódó feladatai folyaJnatos, szilárd vezetés{:"t.

A hadtest közl,elkedrlsi szolgálata §zakrnai vezetése a szerveZet ól
adódó cltéró sajátosságok miatt részben eltér a hadsereg köZlelnedé§
szolgálat Vczetési mód:jzcreitól, A szakmai ráhatást a hadtest tagozat-
ban ie]entósen könnyiti a dandár §zá,llitó-.szolgálalfónökök útján történő
irányitá. ]chet,:sjgcnnk c]clbU]épúsc,

Valamennyi irányjtási, vczetési aktus azonban minden szinten a PK.
HTPH-ekke,l €]gycztetetten, tc{elósségtlk mellett valósuil meg, netn kizár-
va e7,ze| a végrehajtá§et t vali) ielelósség eh,ót a szállító szakiiilomá,ny ré-
széf (iI.

ELl<,erüLhetetlen néhúny gclnd,olotb!7n szóLni a kőzlel.edésí, iLLetDe szaL
Lít(i-sz(LgóLatJíjnöltijk és Cl,z ell.atóeguségek, -aleguségek 1)ezetési kd,pcsoldt-
taf túsúr í)L r é szlete s ebb en is.

Az új szervezeti forma módositotta az ellátóegysége}<ike{, -alegysé_
gekkel való kapcsoLat,tartás tarta]rmát, formáil is.

A kózlekedési szolgáIatlónökök és a szállító-§zolgálatfónókök tartal-
milag eltérő módon gyakorolják szakrnai irányitó szerepiilret. Az alapve-
tő külijnbség abban jut kifejezésre, hogy a közlokedési szolgárlatfőnók va-
lamennyi alárendelt e]látószervezet közös §zakmai elóljárója, míg a szál_
lító-szolgálatlőnök a]árendelt§égébe szalgnai szgrnponiból c§ak a dandár-
etrlá(ószázad és a kötelékben levő zász]óatjak ellátóalegységei tartoznak.

Ez az alapvető külónbsóg munkájuk ta.rtaürrnára, irányítási módsze_
reire van hatással.

A közlekedési szolgálatíőnök az ellátószervezetek munkáját köz-
váett módon, a hadtápvezetés rend,szerében i,rányítja, míg a dandá,r_szál-
litó-szolgá]atfőnök köá/ellenül képes az sllátóailegységek teíyékenységé-
nék befolyáso,]ására.

A szakirányítás hatékony forrnája a rendszeres informáoiógyújtő,
személyes (távbeszéló) kapcsolattartás, valarni,nt a szakkilképzési foglal-
kozások form áinak felhasznáIása:

A seíegtest közlelded,ési szolgől&t nlwlbája lwtékowg,ga
jal: ító,s dnak toD ább i, céLkitűzései

A sere8Jtest köz[ekedé§i szolgálat rrlunkájáDök eredrnényesebbé tete_
le érde,kében a élkitűzések slöljárdidk által meghatározottarkból, helyze_
tünk elemzéseből adódnak, melyek o kü)etkezőkben íoglalho,tók össze:

I. szőuítlisok és anaagellőtósi, rend.szerek összehangolón, terén: t'€-
tásköí eít hozott szabályozáss€l nagyobb ö§§zhar€ot szii*séges bizto§íta_
ni a szál}ítá§o{< hatélkonysága növelé§€{.e, az anyagelrlártá§ e§ szállítá§ kap-
csolatában. További javasl,atdkrkal ke],t élnünk elijfljárroink felé a hatádkö-
rün]kben m,€ nem otldi}rató ellentmondások feloldrására.

2. A száLlítósok gazd.asőgos Dégrehaitísa érddkében a dis4)ecser§zol_
gálatot f€t kelrl keszít€nünk a hatékorryab rnurrkatrnód§zer€]k el§ajátítá-
§ára, a §Záltíttatókat m,inderr tagozatban fokozotbabban be kell vonrli a
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szállításdk rn€teriIezéMb€. }lozzáértő]c*), ruga:l,mas a]lkalmazá§át keu kö-
!€telni a száuitá§i íajták és módod< takarékos alllla]lrnazásánalk.

3, Biztosi,tani kell a közl,ekedési szalefLaag-gazdal)kod,ásbafu az opli-
máu6 üzeíítbentartasi idót, az esdiöziilk szernélyhez köiöttség]ét, a ja,vítá-
§i, kaflbanta]rtá§i feladEtok naladékta]lana]bh végrrdha,jtását.

4. A ttllsúlaos eszközök közl,eked,tatéseben b€ kell taq,tanunk a ter-
veze§i, igenybevételi e§ élszárnolási rendet.

5. Ha,tékonuq.bbő kell tenni a szolgőlat szgkiránuí,tó,sdt, érvényt kell
szerezíri a §zabályzók gyakoa:,latban történő vé€irehajtá§ának.

6. HadseregparaTlc§nolki intézkedé§ben szük§€e§ szabá]yozn,i a kon-
ferencia tapa§ztalatait, a szolgálat helyzetének elemzését, a tevékenység
hatékonyabbá tétel€nek cél]kitűzes,eit, ieladatait.

?. Hadsereg KT, elótt §zükséges elszámo]ni az 1988. évi má§odik félév-
ben a szolgálat tevék en y§ége rö l,

A szolgőIat Jőbb Jeladatai, a tégrehajtá.s cékzerű mádszeret

A szolgálat helyzetének, a hatékonyság ja,víitá§ánalk további célki-
tűzése,i vizsgá[ata után sorra t<ell vennünt< a fóbb feladatolkat, azdr< véE,
retlajta€ának mód§zereit, aünelyok alapot adnak mur kánk továbbvite-
léhez. Korrferenciánk keIetei nern adnak lehstós€et alrra, ho€y a közle-
kedesi szolgálat szalktevékeny§ége minden xészt€,rületére !íiterjedóen mqg-
fogalmazzuk tennivalónkat. Nem szeretnénk abba a hibába sem esni,
hogy itt ,,soikat mar,{koljunk és keye§et fogjunk". EZélt azcl,kat a kérdé-
seket szefetnénü< mo§t o§ak ,megíocairmazni, melyek rílegítélésüdk sze-
rint anyagi kiiftptásaik rniat,t kínár]kozna]k a figyelem központjába, Ezzel
azonban nem azt alnarjuí< kiiejeznri, hogy rnás - a következókt,en nem
tá,r€yaüt - területe.lrndk csaik másodlagos §zeíepet tulajdonitunk_ Fdl-
adatterveinkben a közlekredégi szolgálatot érdntó va]amennyi szakterü-
let azonos sú,Ilyal szerepel, s rnjindennapi tevét<,eny§égünk reszet képezi,

Mrindezek elóreboc§átása utá,n szol€álatuTlk a fdlsorolt éLkitűzések
elérese érdeké]berr a kiivedkező főbb terűletdken látja az elórelépés le-
hetőségét, a hatékony§ág fokozásának szük§égszerű§égét é§ módszeIeit.

^ 
száLlrtósi Jetadataink eredl"nÉnyesobb végréhajtasa érdekében az

MNIiF., HM H, elvtár§ 25,/1988. számú intézkedése alapján a szállitási
tevékeny§ég átfogó kor§zerú§itésében, hatékonysága növelésében ránrk há-
ruló kötelezett§égaknek kell elsósonban áívényt szareznün]k.

l- A szóllitósok és anaagellátdsi ífuód,szereh összehengolőga éTdeké-
ben hadsereg szinten és lefelé olyan ,,szá]]títást koo,rdiná,ló" csoportok
létr"ehozésa látsáík él§zerúne]í, arnelyben. a szállítók e§ szállíttató'k kö-
zös íí.ufukacsoportbon t€rvezi]k meg évente és hravonta az elllátás es szál-
lítás kapcsolódó f eládatait.

v i,zsgdlnwrk kerl a különböző tagozatok együttrnűködes,i lehetósége-
it, annak szabályozotts€át, ielelő§§égük körbehatárolt§ágá,t. Ennek ér-
ddkéberr az €yüttrnű]köde§t kettős irányrban: horizontális,an és vertilrá-
li§an látjuk erósítendő{nek.

Hmizontáks elgyüttmii]köde§ben az adotrt tagozat száülító és szá1,1í,t-

tatójna]k, DertikáLis együtfunílködésben a kiilönböző §zintű tagozatok kö-
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ziitti szaü{rnai együttínúköde§t kell behatácolorurrtk, Kerasnünk kell, az el-
lótős, szóuítős rendszerében a térben és id,őben való összehangolős !aaí-
tósót:

- meg kell uizsgó,lni o,z egvszerűsítés igénuéüel, a iliszpécser ngil-
Dóntrflítósol<at, ezáltai elő§€íteni az áttdkirnt]h€tóbb szá,llítási,rányítást és
értékelést;

- ,m€ kd1l vizsgálni a tagozatlíiüra€yá§§a[ törbenő szá],litá§ ]ehető-
§égét, a terít&, szállítójárato'k a],ka]rnaziásá.rrarlr szélesít€§ét ;

- a köZJLlti ellenórzesd<et szervezettebben, alaí}vetően a magasabb
diszpécsertagozat irányítá§a m,ellett kel,1 v€rdhajtani, kii!önös tdkintet-
tel a hadsereg központi ra,lrtáI,ak be- és líirnelrő forga,trnála irányítva a
figye]rnet;

- §zele§dbb kiinben el kell terjeáeni a kiis konténerek szállításba
való bevonását, elsósorbari a vasúti darabáru luvarozásában;

- a,lternatíválet kelt kidolgozni a különböző szál,lítá§i ágazatok
adott§ága,it fúgyeu,eürbe véve a célszerűbib módszer kiválasáa§a érdBké-
ben;

- rend§zabálydkat kell foganatosí,tanun]k a lra,§úti anyag§áliítás fel-
e§ e]fu,val.ozá§ánák végrehajtá§ára a fele§ eges üres iutások el]kerüIése
árdekében.

2. A szó.Llíttisi lel(ld@tok gozd,asá.gos uégrelwjnisa érd,ekében a d,isz-
pécserszolgálbtot JeL kell kászí,tenünk az tijszorű munkastíiusra, fe'ladata_
ik konkrétizálására, a ki,vel, mükor, rnlben vraló együt,trn{lköde§ kerdes€_
ire.

A szó,uíttatók részére értehneznünJk kell a §zá[lí,tá§ kóvetelmények
és lehetó§€ek hatáTait, az anyagdllátá§ szállíta§i íázisban való'közös ér-
dekeltséget.

Közös erőíeszí,téss€t étrvenyt kell szereánünk annalk az iItézkedés-
ndk, hogy euátá§,i szátuítást csakj§ di§zpéc§€r ürámyítá§sal és az ellátóal-
egység Gegység) e céh*a kije]iiflt §záIüto]kikepző gépjá,]ínúveivel lehet
vé,gr€hajiani, Célrirányos murtkánknla]k röinid időn betül (5_6 hónap)
óreztetni kell hatását.

3. A renászerben leaő angagmnzgató- és ío,hodógépek kiszolgólása,
jaDitősi íeltétel,einek biztositasa erddkében növelnünk kell a sza.íkáilo-
mány fellkészültsé,gÉt a kiszol€álá§dk, javításo,k tervezé§e, az e§zközök
javítá§ba utralása terén. A c§apat fegyyerzeti és tectmikai szolgálattal
év€§ időszalkFa sziik§ége§ a javítási igélryeket ósszehangolni.

A bedsikolázá§i tervelkrrdk megfe]elóen bizto§ítanunk kell az eszközök
szaiklképzett kezelőI(kel történő üzeíneltetését, ezáltal elkerülve a szak-
szerűtlen rliezele9bói adódó rendlrívüü meghibá§odá§dkat.

Ki kell alakítani a fegyverzeti és technikai szolgálattal qz új teoh-
nlka.i kiszolgálrisi rendndk megfelelő kapc§olatot a c§apatínrihely en vég-
rehajtá§ra kenüó kis- és középiávításolrra vonatkozóan.

El k€ll árnünk a n)ri],vá,ntartási f€ydl€ín megbízhatóbibá t€ielét, a
reDd€lt€t€§tól eltéró hasanálat kilnü§zöböle§ét. Javítanunk kell a csapat-
múhelyek és a kapolyi jajvítóbázi§ feltdt€leit szaliiteohrrikáDlk ,l§i§zo].gálá-

sában, javításában. Továbbra is fogllallkoznunk kell a szakanyagok cél-
szmú átcsoportosíttisával, az UMK rifzítóesdközók vezénylés§el tórténő
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felhaszná]ásáva]. A sz.Lkanyag gazdiilkodás terű]etcn jelentkező iclada-
taink fo]yama,losnak tekintendók.

4. A tlilsúl.uos es:tíi:ij/i lLai.-lelcedleíúsatzeA s:obtilyok saerinti bi.to-
sitósabai e] kc]ü e]rniin,k. 1-rogy csak elkcIüihctetlen esetekbcn kor,ü1,1ön
5q1 közúton való 1ovábbitásra. a kózúii köz]ekedtetes alkalmáva] az
igénylések határidiire ke,rüljenek ielterjesztésre. azcrk adatai megbizha-
tóak, az igénybevétel utáni e]sZárrnolás pedig Va]óságos teljesitménynek
megfelelőek lcgyenek, Tovább ke]l fejlesztenúnk a kajzlekedési szoigá]at
ezirányú felkeszúltsóga.t és 1e]adatokban Való res?,VLltelit. ehhez azonban
szoros együttmt-lkódás sz!:rksóges a lú]súlyo§ cszkijzöket územe,ltetó gép-
,iármútechnikai és múszaki szolgil]at szakii]]ományiiva],

5. A szolgóL(Lt szaliáLlolrlónl]a ,fellcis:itúsúnck, toudbbkip:ósének bi.-
tó§í.tásó.:

Az, hogy konferenoiánk e]ó ilyen nyo,matékka] ke,L]ett a tárgya]1 (is

a továbbiakban hclyet kapó kérdéseket feldolgozni. részben annak is a
kóve,tkezménye. hogy az órvényben ]el,ő szabályozók ismerCe a.s a]rkal-
mazási készsége ál1 a}acsony szinten, Ez a n]egállapitás meggyiízódésem
szerint nemcsak a közlekedési szakállományra érvényes, Nincs meg k,i-
alakulva cgy o]yan §zemlÉ"let, aínely a szállitiisdkat nemcsak egy adott
szo]gálat ie]adatánal( 1ekintí. hánem az abban rószes valamcnnyj szcr-V
hE]yét és szerepét is jól ]átja, Ezért a tóbbirányú felkészítés o]1-an szük-
ségszerűség, amely nólkül továbblapést nchóz elképzelni, A küziekedési
szolgálat ezifányú leladatait a szakkiktipzések rendszerében hajtJa vég-
re. ezáltal biztositva az alapismerctekct. az állalánositható tapasztalatok
közreadását_ Ezen túl, módot kelr] ta]álni a szállittatók lelkészitésére i§,

operativaibbá ke]l tenni a szolgálat irányitó tevókenységét. érvényt
kell szerezrli a büroi<ráoia csókkentésére irányuló tölekyeseknek. melyek
még máig seín jutottak el a jelszavakon 1ú1.

Fokozottabban biztosítan,i keJI a hadtest szervezetek ónáuóságát. a
re§zükre való feladatszabást és szárnonkérést diflerenciáltabbá ke]l ten-
nünlk, Bizto§itani kell a §zolgálat egyéb i.rán},ú feladatainak csökkenté-
§et, a közldkedési szolgálat,,proíiijának" tisztázását és az ennek megfe-
lelő elvárásokat,

Jauaslntak q2 előLjóró lLató,sköftbe tartozó,
d, öíl,té st ig énalő kéí d é s e lrf e

Feladataink eredlményesebb végrehajtása érdekében szükségesnek
Iátszik néhány vonatkozásban hatá§kórünket meghaladó kérdésekben elöl-
járóink segít§égét kórni.

A sza'Llítlisok hatékonuabb Dégíehajtása érdekében jayasoljuk:

- az érdekeltségi rendszer mielóbbíi kialakítását;

- a közúti fo]r€atwnra a]ka]rnas BARKÁS, AVIA, RoBUR stb. jár-
múve,k szállító-kiképző beso,ldlá§sal az alogységekhez való bevonásá,t ;

- a köZponü raíkttárak részére szálJító és ralkodó eszköziiik biáo§!
tását a va§úti fel- és efifuvarozás végrehajtá§ára;

- együttmíírködest b/iztositani az elóljáró szá],'litó_ és szállíttató szel-
vek jközött;
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- a di§zpéc§eí, i,[etrnéíIykat€óriát olyan szintre em€lni, hogy a be-
osáásba kvalifílkált §zerné]yék kerülhessenek ;

- javaslataink részletes felterjesztéséte a2 MNHF (HM H.) elvtárs
25/198.8 szárnú intéz]redésében meghatá,rozottak alapján e hónap 15rig
kaptunk leh€tó§éget, m€ly€,t kayvetóen felkeszüliink a meghatározzásra
kerüó feladatdk kóvdielínény§zintú v€"eha jtására.

óssze.sségében m€gállapítható, hogy a hadsereg közl€kede§i szolgá-
lat rendelkezik azoldkal a szgrvezet,i, anyagi körülményekkel, amolyek a
hatékonyabb munkav@zés elóíeltetelei, Kialakult az a vezetői állomány,
am€ly fdke§zültségánél, létszáínánál fogva képes a feladatok sza]kirányí_
tására, Tevékenységünk alapvetóen §zabályozott, a célok isme.tek. El
kell érkeznie azonban munká,Tlknak abba a sza]kaszába, melyet már neu:n
a élok értelrn€zése, §zemlé]etek fo0ínáIása, hanerrr a végrehajtás inten-
zív szakasza jellemez. Ez azonban munkastilus, munkamódszer vá|toz-
tatii§o,kat igényel. Bebizonyo§odott, hogy a szállitii6dk gazdaságo§ vég-
r€hajtására irányuló tórelnve§ neín járt azzal az e|váfllaló ered,rnénnyel,
aínit a feltetel€k biztosítanánaIk, annalk ellenéne, hogy vitaihatatlanok
az elmúlt évek takarékosságra tett erófeszítései, Tapasztalatbó} tudjuk,
hogy eszkőzeink kitrE§ználtsága, a rtö bszöri anyagmozgatá§ megannyi
tartálékot jeleíttenek, aínit az eddig alkalnnLazott munkamódszerrel to-
vább már nern va€yu]rú< kópesek kiaknázni.

célunk tehát neríl új, száJrnunkna ezt megiogaima"]tak szabáIyzAtak,
utasíások forínájábart, de gazdasági életünrk jelenl€gi hdyzeténél jobban
már senloi nem f€ja megfogalmazni,

Én a továbbialkban a hozzászólá§dl§ból is a ,;hogyan?".t várom és a
seregt€§t közlelkedésú szolgálat feladatának i§ az ezirányú irányitás ha-
tékony íofinájának megvalosítását tdkintem.

(A íLellélrletek a lolyóbat uégen t@Lólhatók.)

,l1




