
Feladatukat a meglevő készletekből, előre kijelölt helyeken közúti
és vasúti Ts uszályhidak megépítése, íenntartása és szükség szerinti hely-
reállitása jelenti.

A helyreállító alakulatok atrkalmazhatók önállóan, vagy az MN ha-
§onló íeladatra kijelölt helyreállító eróivel együttmúködve.

A fenti elemzésben a parancsnokok és törzsek ilyen irányú felkészí-
téséhez kívántam nem a telje§ség igényével segítséget nyújtani.

Egyértelmú, hogy a cikkben leírtak, esetleges kinyilatkoztatá§ok nem
aegdönth€tetlendk. Jelenlegi védelmi koncepciónk is riapor|ta vet fel rlj,
megválaszolatlan kérdéseket, ez pedig minden eddigi elgondolás vizsgá-
latát igényli.

A védelmi doktrína fő céIkitúzései megvaló§ítá§át, hazánk védelmét,
egy esetleges agresszió elhárítását a békében történő hatékony felkészí-
tés jelenti, amely ideológiai, gazdasági, katonai kérdésekben egyaránt
lontos döntéseket igényel.

A korszerű onyogmoz9otós
oktuólis kétdései és felodotoi

szrenka Antal őrnaga

Felvetódhet a gondolat, hogy a jelen gazdasági helyzetben az MN
egyre szúküló anyagi lehetőségei időszakában időszerú téma-e a korszerú
anyagmozgatás aktuális kérdéseit elemezni. Célszerú ezze1 a gondolatta1
részletesebben foglalkozni, a téma belső összefúggé§eit i§ elemezni, va-
lamint az MN jelenlegi helyzetét vizsgálni, összehasonlítani a népgaz-
daság anyagmozgatási helyzetéYel mielőtt választ adnánk a kérdésre.
) Mit t@k(Lr (u Qfuaagmozgútas fogo,|ma az MN-ben és mit a népgaz-
d,asó,gban?

- Az MN-ben az anyagmozgatás fogalma alatt az anyagok rakodásá-
va]., rövidtá!'li (belső) szállításával, tárolásával, készletezésével kapcso-
latos műveletek összességét értjük, amely nem jár együtt az anyag alak-,
vagy állapotváltozásával.

- A népgazdaságban az anyagmozgatás fogalma alatt a társadalmi
újratermelési folyamat minden lázisában elóforduló, az anyagok, félkész
és késztermékek, illetve áruk nem nagy távolságú helwáltoztatását cé1-
zó o1yan tevékenységet értenek, amely nem jár együtt alak-, vagy állapot-
változással és amely kézi munkával, vagy sajátos eszkózökke1, gépekkel,
berendezésekkel - elsősorban terüeti korlátokon belü - megy végbe.

A két fogalom összehasonlításábó1 azonnal kitúnik, hogy a népgaz-
daságban használatos bővebb, komplexebb. Ebbó1 adódik, hogy másabb
jellegú feladatot kell megoldani és így a tecbnikai eszközök között is kü-
1önbség van. Míg a népgazdaságban a gyártási folyamatokban a folya-
matos üzemelésíí anyagmozgató gépeket, e§zkkózöket (szállító szalag, gör-
gős száuítópályák, konvejorok stb.) alkalmazzák a leggyakrabban, addig
az MN-ben a szakaszos üzemelésúeket (ta.rgoncák különböző típusai, da-
ruk stb) használjuk. Ezeket figyelembe véve a népgazdaságban alkalma-
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zott 4nyqgpnozgatfui folyametoft telje§körűgn nqp. hanem néhány, eleme
található me€ ae MN.-ben. EEéTI a telj9skörú ,d§§zeha§oDiítás is téves €red-
ményre vezetne.

Az ang ag mo zg a-tds hetg zete
A végrehajtott nemzetközi termelékeny§égi színvonal összehasonlítási

számításainak eredményei azt jelzik, hogy a népgazda§ágban az élőmun-
ka alacsony hatékonyságának az egyik oka a kisegítő tevékenységek, e3ea
belül a nagy létsámot tekötó anyqgmozgatási, sáuítá§i, raktározási te-
vékenységen foglalkoztatottak magas aránya, e munka gépesítettsegének,
automatizáltságának és s4eryezett§égének alacsony szinvona]a. Ezt jól
példázza az, hogy ]a fófoglalkozású anyagmozgatók több mint a fe}e (á6O/n_
a) 1985-ben is kézze1 dolgozott. Az anyagmozgatás nagy hányada 63,40/6
egyú,tt4l nebéz fizikai ínunka i§, amelyet gyakrart kedvezótlen körülmé-
nyek között teljesítenek a dolgozók. Ez a iiedvezőtlen helyzet elsődlegg-
sen a közlekedésben végzett anyagmozgatások §orán tapasztalható (\ia-
gonbó1 ömlesztett áru kirakása stb.),

A népgazdaságban az anyagmozgató géppark is kezd elöregedni (a
gépek egynegyede nullára le van irva). Ez a folyamat várhatóan tovább
romlik, mivel a gépek beszerzé§e csökkenó tendenciát mutat, valamint a
selejtezések erőteljesen visszafogottak.

Az előzóekben leírtaktó1 élesen eltérő néhány vállatat anyagmozga-
tási kultúrája. A népgazdaságban már megtalálhatók o1yan raktározási
és anyagmozgatási technológiák, melyek §zámítógép vezérlésúek, jelen-
tős anyagfor€almat 1ebonyotító raktárak te]jes feltigyeletét néhány em-
ber látja e1. A számítógép az anyagmozgatás vezérlésén tú1, naprakészen
nyilvántartja a raktári k§szletet, könyveli a küönböző anyagmo€atá-
sokat.

Ez a néhány példa jó1 tijkrözi, hogy a népgazdaságban is milyen je-
lentős küönbségek vannak az anyagmozgatás gépesitettségi színvonala
között. Megtalálható a kezdetleges, elavult módszerektól kezdve a csúcs-
technikát jelentő számítógépes vezérlési rend§zerekig, az elhasználódott,
nullára leírt, de még iizemelő géptől a most vásárolt ToYoTA targon-
cáig minden.

A Magyar Néphadsereg anyagmozgatási rendszerére is jellemzó ez.
Megtalálható az elavult ,,nullára leírható" rakodógéptól kezdve a nép-
g4zdasá€ban közepes technikai színvonalat képviselő egy-két éves (visz-
szafogott beszerzésekbőI adódóan néhány dara$) is, A modernebb, fej-
lette}b technikai színvonalat képviselő rakodógépekkel, felrakógé,pe|ke1,
automatizált álványkiszolgriló rendszerekkel azonban nem rendelkezünk.

Az MN-ben a 70-es éYek közepéig egységes koneepció és feletősség
meghatározás hiányában az anyagnem felelós szolgálatok önálban sze-
reztek be anyagmozgató és rakodó gépef{et. Ennek következtében a gépek
és eszközök sokféie típu§4 került a r€ndszerbe, melynek az iizemelietési
és üzembentartá§i rendszere nem lett kialakítv4, y€y csq& helyi kezdg-
rnényezések alapján alakítotiík ki. Ezek a problémák még ma is hatnak.
Például: felméréseink alapján - az elmúlt években sziikségszerúen vég-
rehajtott selejtezé§ eu§nére _ (nint9gy 90 db elavult, elhásználódoit
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rako@ép lett kiseleitezve) napjainkban még mindig mintegy 130 típus
van rendszerben.

Az MN KSZF_seg 19?3-tó1 lett az anyagmozgató gépek és eszközök
anyagnem felelőse. Az MN-ben ez időtő1 számítható tehát egységes _ az
alkalmazottakkal egyeztetett - elvek szerint az otszág é§ a §zolgálat min-
al,enJrori pénzügyi lehetőségei függvényébeni beszerzés.

Tudományos alapon kidolgozott elgondolás és a szüksége§ tapaszta-
latok hiányában, továbbá a népgazdaságban és egyes baráti hadseregek
ben (NDK-NNH, CSN) anyagnozgatási rendszerek (raklapos egység-
rakományok, ehhez kialakított emelővillás rakodógép) példájára a nép-
hadseregben nem került kellő módon érvényesítésre az az elv, melyet a
jóvőben kiemelten kell érvényesíteni, hogy o békében alkalmazott eszkö-
zöh Legllenek alkallnasak a há,bor,ús rakod,ási, Jelad,atok Dégíehd,jtásáro ás-

Így kerültek a rakodódaruk a terepjáróképességgel rendelkező ta-
gozatban is közúti alvázre, illetve a laktanyai anyagmozgatásban nagyobb
hangsúlyt kaptak az emelővillás targoncák. Ezek közül is egy rosszul ér-
telmezett takarékossági elgondolás kapcsán az elektrornos emelővillás tar-
goncák.

Az anyagmozgatá§ területén új fejezet kezdódött az 1980-as évben,
amikor felsőszintú utasítások egységesen szabályozták le a néphadsereg
raktárgazdálkodási és anyagmozgatási Iendszerét.

Az utasítás és az intézkedés szabályozza a felsőszintú gazdálkodó
szervektól kezdve a katonai szervezetekig mindenkinek az anyagmozga-
tásban a helyét, szerepét és feladatait. Kido]gozásra kerültek a rakodási
technológiák, melyek pontosítása, korszerúsítése a lendületes kezdet után
visszzaeset. Ennek több olca is van:

- a kezdeti időszakban nagy számban kerültek az MN rendszerébe
a rakodógépek és egységrakomány-képző e§zközök;

- el§ő időszakban ez egy gazdag kidolgozási lehetóséget kináló te-
rületként jelentkezett, az ill, dolgozó á1lomány szép alkotói sikereket ért e];

- napjainkra jelentósen csökkent a rakodógépek beszerzési üteme,
egyre kevesebb a rakodási technológiák kidolgozása szempontjából sza-
bad terület, illetve az állomány figyelme más irányba terelódött át és
csökkent a kezdetben tapasztalt intenzitás.

A 80-as évek közepére a népgazdasági bázison végrehajtott rakodó-
gép-kezelói, karbantartói kiképzések elsődlegesen a néphadsereg bázisára
tevődtek át. Jelenleg évente a néphad§ereg bázi§án mintegy 500 fő kerü
kiképzésre és kap a népgazda§ágban is elfogadott kezelói igazolván}t.
Egyre inkább előtérbe került az a törekvés, hogy költsége§ és nem min-
den esetben megbízható népgazdasági javítóbázisokról térjünk át a nép-
hadsereg javitóbázisára. Így kerüitek kialakításra a Kapoly, Törökbálint,
Táborfalva helyörségekben rakodógép javítő múhelyek, illetve az alkat-
rész jobb ellátá§a érdekében alkatrész boltok.

A békében jelentkező nagy súlyi és méretú terhek gépesített rakodá-
§i igélyérrel párhuzamosan megjelent a háborús ellátási rendszerben is a
Takodások gépesítésének igélrye.

Ebbea a tém,iban szoros együttmúködés alakult ki az MN 5232, MN
Feg!.verzet-tedEikaí Szotrgálat és az MN KszF-§€ között. Az együttes
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munka eredményeként kialakult az az eszköztendszer, amely egyaránt
alkalmas a különbözó méretű és tömegű anyagok gépi rakodására, mind
a béke, mind a háborús viszonyok között is. Az eszközrendszer csapat-
próbája, a különbözó gyakortatok során történő alkalmazá§ának, vala-
mint a bemutatókon szerzett tapasztalatok alapján 1988 májusában az
MN FVTFCSF-§ég és az MNHF-§ég Tudományos Tanácsai az elfogadá-
sára és bevezetésére javaslatot tettek.

A BO-as évek második felében a népgazdaság nyújtotta lehetőségek
csökkenósével párhuzamosan évről évre jelentősen csökkent a hadsereg
részére az anyagmozgatás és rakodásgépesíté§ céljára biztosított költség-
vetés. Ez először a hábqrús rakodási rendszer korszerűsítésére biztosított
költségvetési előirányzat csökkeniésében, majd teljes mértekú megvoná-
sábarr, késóbb a béke anyagmozgatási tevékenység korszerűsítésére for-
dítható költségvetési előirányzat c§ökkentésében nyilvánult meg, Ebbő1
adódóan a mennyiségi fejlesztés helyett a minóségi, racionális fejlesztés
irányát, Vagy a biztosított költ§égvetési előirányzat függvényében a je-
lenlegi szinvona1 szintentartásával kapcsolatos feladatokat célszerű meg-
határozni-

A korszer[i anyagmozgaiási rendszer csapattagozatban a tegnagyobb
akaclályozó tényezője, hogy a raktárak nagy több§ége nem alkalmas az
anyagmozgató gépek alkalmazá§ára, Elsódleges gondként jelentkezik, hogy
a nyílászárók mérete, a padozat teherbírása, a raktár magassága nem fe-
le1 meg a gépesített anyagmozgatás követelményeinek. Ezeken kívü1 gon_
dot jelentenek az emeletes raktárak, ahol szintenként külön kell megolda-
ni az anyagmozgatá§ problémáit és külön figyelmet kell fordítani az anya-
goknak a szállító gépjárművek rakodási szintjére történő lejuttatására.

Az előzőekben 1eírt problémákat a hadsereg alaprendeltetését, vala-
mint az anyagmozgatás gépesítettsége tagozatonkénti szükségletét figye-
1embe véve a rendelkezésre álló forrásokra alapozva az anyagmozgatás
korszerűsítésekor rendező elveket szükséges kialakítani és alkalínazni.
Jelenleg az aló,bbi rend,ező elDek alapjó,n pégezzúk ezt 0 teuékenaséget:

- MN Közlekedési Szolgálat köItségvetéséből ,,M" szükséglet bizto-
§ítása céljából csak o1yan eszközöket szerzünk be, melyek a népgazda-
ságbó1 nem biztosíthatók le, illetve a kiképzéshez és fenntartáshoz szük-
ségesek;

- a rakodásgépesítés eszközrendszerét népgazdasági bázi§ra alapoz_
zuk, o1yan eszközök kiválasztásával, amelyekből a népgazdaság megfeleló
mennyiséggel rendelkezik, mozgósítás során a néphadsereg részére meg-
bízható módon ö§szegyújthetők és átadhatók;

- békében rakodógépekból és eszközökből csak olyan mennyiséget
rendszeresítünk, mely az adott katonai szervezet napi élete anyagi-techni-
kai bizto§ításábó1, kiképzéséből adódó rakodási igényeket biztositja. Ert-
nek megfelelően a HKSZ ,,M" elrendelé§ekor a rakodá§i igények kielégí-
téseérdekében a meglevó gépeken és eszköZökön tú1 alkalmazni sziikséges
a rendelkezésre álló kézi anyagmozgatá§i lehetőségeket, valamint tervezni
célszerú a népgazdaságból ideiglenes rakodókapacitás igénybevételét is;

' 
- az ésikózök beszerzésével egyidőben szükséges megoldani az üze-

meltetési és üzembentartási kérdé§eket, alkatrészellátásukat (,,M" €set€n
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a népgazdaságból történő lebiztosítássa1 egyidőben az alkatrészek lebizto-
sítását is);

- tipizált, ugyanakkor többfajta rakodási feladatra alkalmas (képes
legyen kisegító felszerelések alkalmazásával kiváltani a terepjáró rako-
dógép és a forgó rakodógép funkcióit is), elsősorban hazai gyártmányú,
illetve szocialista relációból szátmazó gépeket célszerú beszerezni;

- elsődlegesen a - kipufogóc§őre felszerelhetó katalizátorokkal e1_
]átott - motoros emelóvillás targoncák rendszeresítése és alkalmazása,
elektromos emelővillás targoncákat csak o1yan helyeken, ahol a raktárak
és a tárolt anyagok sajáto§ságai ezt megkövetelik;

- a rakodógépeket a katonai szervezeten belüI egy anyagi, fegyver_
nemi szolgálat részére kizárólagos ha§ználatra kiadni nem célszerú, a je-
Ientkező rakodási igényeket rakodó járattal indokolt megoldani;

- rakodógépekkel és egységrakományképző e§zközökke1 történó el-
látásnál elsődlegesséket szükséges biztosítani a nagy anyagforgalmat le-
bonyolító, vagy nagy raktári készlette1 rendelkezó raktárak és a kézi
anyagmozzgató kapacitás§al kevésbé rendelkező katonai §zervezetek ré-
szére;

- a rakodógépekhez alapvetóen a rakodáshoz §zükséges megfogó
szerkezeteket és eszköZöket (villa, horog, hótolólap, kanál stb.) az MN
KSzF-ség költ§égvetéséből szerzi be és téríté§mentesen biztosítja;

* az ezell felül jelentkező eszközöket az igénylő katonai szervezet
saját költ§égvetéséből szerezze be ;

- az MN KSzF_ség csak a szállítási 1ánc során jelentkező rakodási
feladatok kielégítésére, valamint a belsó raktári anyagmozgatásla (a rak-
tári tárolóeszközök, állványrendszerek kiYételével) szerez be anyagmoz-
gató gépet és egységrakományképző eszközt;

- a rakodógépek célszerú alkalmazása érdekében az alkalmazó ka-
tonai §zelvezet köteles rakodási technológiákat kidolgozni, azokat folya-
matosan ponto§ítani és korszerúsíteni;

- az egységrakomány képzése terén a felső§zintű gazdálkodó szer-
veknek cé]szerú a szakanyagukra vonatkozó felelósségét érvényesíteni,
ezzel kapcsolatonan szakmai segítséget nyújtani és folyamatosan a vég-
rehajtást ellenőrizni, az egységrakományképzó eszközök korszerúsítésével
kapcsolatos igényt az MN KszFl-nek megküldeni.

Az elózőekben leírt rendező elvek betartása ho§szú távon, vélemé-
nyünk §zerint egy rendezett rendszerbeálütá§, rendszerbentartási, kivo-
nási tolyamatot, valamint MN köItségveté§ét kíméló beszerzést eredmé-
nyez úgy, hogy a rendszerben levő gépek alkalmazását az optimális felé
tudjuk elmozdítani.

Az 1986-ban beindított rendezési folyama;t eredménye alapján meg-
állapíthaió, hogy nincs meg a kellő összhang az állománytáblában, hadl-
normában meghatározott szük§églet, a tényleges sziikséglet és a helyszí-
nen 1evő anyagmozgató gépek és egységrakományképző eszközök között.
Ebből adódóan számolni lehet azzal, hogy bizonyo§ katonai szerv€zeteknél
az eddigi ttllbizto§ltást megszüntetjiik és a rakodógépeket feljavítás után
más katonai szervezetnek adjuk ki, illetv€ központi, tartalékot képezünk.
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_ .A rendelkezé§ekkel egyidőben a rakodógépgk jelenlegi menrryiségi
keretén belül belsó szerkezetátalakítást céhzárú végrehajtáni az alőbbi-
ak olapión:

_ az elektromos emelóvillá§ targoncák száma jelerrleg indokolatla-
nul magas, a kialakított rendezóelvek a],apján lényegese., trrdluk oak_
kenteni a darabszámukat és ezzel megnövelni a motoios emelővillá§ tar-
goncá.k §zámát;

_ - a terepjáró rakodógépek nem alkalmasak azokra a feladatokra,
tnelyek végrehajtására rendszerbe kerültek, ezért a rendszerből az elhasz-
náiódá§uk ütemének megfelelően kivoná§ra kerülnek, helyettük motoros
enelóvillás targoncák kerülnek beszerzésre ;

, _ a forgó rakodógépeket elsódlegesen múszaki munkák végzésére
lasználják, a teljesít€tt üzemórák elenyésző bányadát teljesítik rakodási
íeladatok elvégzésére, ezért célszerű ezeket is az elhasználódásuk mérté-
kében a rend§zerból kivonni és helyettük motoros emelővillás targoncá-
kat be§zerezni;

- €zek ellensúlyozása érdekében viszont olyan motoros emelővillás
targoncákat célszerú beszerezni, melyek megfeleló kiegészító berendezé-
sekkel ellátva képesek a forgó rakodógép és a terepjáró rakodógép funk-
cióit is kiváltani.

Az elízőek után felvetódhet néhány kérdés, mint helyesen gondol-
kodunk-e, miért gazda§ágosabb a motoros emelóvillás targonca alkalma-
zása, mint az elektromos emelővillás targoncáé? Miért nem alkalmasak
a terepjáró rakodógépek terepen történő rakodása? Ezekre a kérd,ésekre
uólaszolua az alóbbiakat lehe rle összegezni:

1. Az elektromos emelővillá§ targoncák rendszerbentartási ideje alatt
átlagban 3_4 alkalommal szükséges az akkumulátorok cseréje. Ez a je_
lenlegi beszerzési árakat ligyelembe véve elérheti, esetenként meg i§
haladja egy új elektromos targonca be§zerzési árát_ A másik gond, hogy
a szerkezeti felépítésbő1 adódóan csak rövid idótartamban üzemeltethető
(6-10 óra), utána az akkumulátorokat töItésre fel kell kötni. A követ-
kezó, h€y a kezelésre érzékenyebb, mint a motoros emelővil]á§ targonca,
a kezelőszemélyzete állandó változásából adódóan (nincs megfelelö gya-
kor],atuk) több a meghibásodások száma és a javítáai koltsége magasább.

2. A terepjáró rakodógép valójában (a katonai értelmezések szerint)
nem terepjáró. Nem képes a nehéz t€repen közlekedni, az alacsony me-
netsebessége (20_25 km/óra) nem sorolható be a szállitó oszlopokba, hosz-
szútávú 

_ 
meneteket nem képes teljesíteni, A bé'ke anyagmózgatásnál a

nagy méretei miatt nem tud c§apa,ttagozatban a raktárakba bejárni.

9. 4 f9rcó rakodógép alapvetően a műszaki munkák (árokásás, fóld-
munkák, alapásás) elvégzésére alkalmazzák, míg a rendeltetése a szálü-
tás §orán jelentkeá rakodási feladatok (ömlesztett, egy§égrakományba
képzett anyagok) végze§e, A helytelen alkalmazá§ból aáóaO-án gyatoii a
me8hibá,§odása, a nagyjavítása iléri az ú1 gép beszerzési aranat ro-
100o/0-t is.

Áa elm, úitt évekbgn elvé8gett 6apatpróbák, l§vezetetí 8yakorl,atok ta-
pa§?t€latqi azt biaonyítják hogy erre a lega.lkrl{na§gbb; KAPo§cÉp
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áltPl gyiltott !'NIRAK-P,00,é§ r.atodógéP, Ez a gép a rqe.gíelelő kiegé-
szítő berendezesekkel kéPes a fent mggíogqLnaiqtt toY eiÖknenyet i<i_
elégítésére. Az MN K§ZF-ség e§ondpI,asg, ho3y az UNIRAK-8O0 rako_
dógéphez térítésmentesen bizto§ítja :

- rakodóviüát,

- rakodó gerendát,
_ tolól,apot.

A géphez ezeken túl még €gyéb kiegészítő berendezések is csatlakoz-
tathatók;

- rönkfafogó,
_ árokásó,

- betonkeveró stb., melyek beszerzését az MN KszF-ség saját költ-
ségvetéséből nem tervezi. A beszerzéshez szükséges pénzfedez€tet az al-
kalmazó katonai szervezeteknek kell kigazdáüodni és a beszerzést önál.
]óan végezni.

?1



Az anaagmozgatős korszerűsatésa elgond,olds ú,j technikai eszközeinek
(notoros emelőuilló.s tu,rgoncg. önrakod,ó d,arus gk.)

í őbb har cőszati-techni,kai ad,atai,

Megnevezés
Mér-
ték-

egység

UNIRAK-
800

motoros
em. vi11. targ.

KcR_6000
hidraulikus
önrák. daru

Meg-
je8yzés

1. 2- 3. 4.

Legnagyobb szélesség
Legnagyobb hossaiság
Legnagyobb maga§ság
A gép tömege (kanállal)
A motor teljesítménye

Maximális sebesség
Kezelőszemélyzet szám
Rakodási magasság
Hasznos teheremelő
képesség

- kitolt teleszkóppal

- mechanikus toldattal
Karkinyúlás oszloD-
középtől

- kitolt teleszkóppal

- mechanikus toldattal

mm
mm
mm

mm
íun
mm
kg

km/h
íő
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kg
ke

3320
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3650
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1

3200

800

A Vezetó-
füIke mögé
szerelhető,
nem jelent
plusz méretet

1050

Á gk. telíe-
sítménye

"o:,
1500

1100

700-B50

3800

5000

6000-7000

Kiegé§zítő fel§zerelések
_ palettázó viu. daru-
horog

- kanál

- tolólap

]'"':"","* _

- betonkeverő
_ ároká§ó
_ §epr6 adapter

x
x
x

x
x
x

x !!fi -
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,-6 -. J E

5 i *n .in !!

7l'



Az anyagmozgatás korszerúsítési elgondolásunk kialakításánálazon-
ban következetesen figyelembe kell venünk azt, bogy ez a feladat melyik
ellátási tagozatban való§ul meg. Minden eüátási tagozatnak más a sajá-
tossága. Ebből adódóan célszerú két naga csoportot killq,kítani:

1. csapattagozat, ezen belül is

- szárazföldi csapatok,

- légvédelmi repülő csapatok.
2_ Központi tagozat.

l. A csapattagoza,tbg,fu a gépi rakodás alapvető eszközének az önra-
kodó darus gépkoc§it célszerú tekinteni, ebből a katonai szervezet nagy-
ságá,t. íeladatait, sajátosságait figyelembe véve szállító rajonként 1-2
db-ot szükséges rendszerben tartani. Az önrakodó darus gépkocsi alap-
funkciója a §Zállítási funkció megmarad é§ kiegészü egy rakodási íunk-
cióval. Ebből adódóan képes a szállító alegységge1 együtt mozogni, nem
igényel külön kezelő személyzetet, a terhek gémre történő felkötését,
i1l. oldását a rakodásra kerüló gépjármű vezetője végzi,

Az önrakodó darus gépjármű azonban telje§körúen nem tudja el-
végezni a rakodási feladatokat, ezért megfelelő kézi anyagmozgatási tech-
nológiával (kézi anyagmozgatást könnyítő eszközök felhasználásával) szük_
séges kielégíteni, illetve dandár- (ezred-) tagozatban és attó1 íelfelé mo-
toro§ eme]ővillás targoncáVal. ltt szükséges külőllbséget tenniink a s.draz-
földi és léguédelmi, repülő csopq,tok bözött.

a) A szárazföldi csapatoknál motoros emelővillás targonca kategó-
riában az UNIRAK-800 típusút tervezzük alkalmazásba venni. A gép
nagy mozgékonyságú, rendszeresített adapterei révén sokoldalúan alkal-
mazható rakodógép. Előnye még, hogy míg az adaptereket gyorsan és
külsó §egítség nélkü1 tudja a kezeló c§atlakoztatni a géphez. A gép béke
anyagmozgatási leladatokon túl képes teljesíteni a háborús anyagmozga-
tási köVetelményeket is. Hátránya, hogy a kis bejárati ajtókka1 rendelkező
raktárakban nem tud dolgozni és szélesebb közlekedő folyosót igényel az
állványok között, melyek a hagyományos mo,toros emelővillás targon-
cáknál korábban is gondként jelentkeztek, Ezért az ilyen raktárakban
gyalogvezérlésú ki§ helyigényú rakodógépeket kívánunk használatba ven-
ni, de ezek jó minőségű (sima) padozaton képesek csak dotgozni, melyet
a katonai szervezeteknek saját költségból célszefű megcsinálni.

b) Légvédelmi, repülő c§apatoknál is alapvetően a szárazföldi csa_
patoknál az előzóekben 1eírt eszközöket célszerú múködtetni, de a repü-
lőgépek, légvédelrni eszközök kiszolgálási sajátos§ágaiból adódóan a ha-
gyományos múködtetésű motoros emelővillá§ targoncát, Vagy amennyi-
ben az indokolt elektromos emelőviltá§ targoncát is szükséges alkalmazni.

2. Központ tagozatban az e\őzőekbel 1eírt technikai eszközök az
anyagmozgatás speciáüs igényei alapjá,rr nem tekinthetők alapeszköznek.
trtt céJszerú a hagyományos múkódési rendszerú motoros emelővillás
targoncákat, ahol a raktározási körülmények megkövetelik, elktromos
emelóvillás targoncákat alkalmazni. Itt alapvető rakodá§i feladat, hogy
szállító járműrőI (vagy oda) az anyagok rakodása a raktárakba, ahol az
állványrendszerek között kel1 a rakodógépnek könnyen mozogni, de ez
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nözgékony§ág nágy téherbliás§al, ésétéiiké lt magás eíréléssel is ke1l,hogy páiösuljoü.

Az élózőékb€n léíítak élsó olvasásia úgy tíinnek, hogy isínét íenge-
1eg iípu§ fo€ a2 MN-ben lhegjélehiii, Veteinenytink az,'hog-y ezek ; f"lfi;-
tok,_iisszességében( beleértve a laktanya bélső izáUításait Úgítő ulekt.orr,o"
szállító t_argoncákat i§) mintegy 30 típussal megoldható 1 jelenleg 130
típust kell územeltetnünk - és elkerülhetó az, hogy a laktanyában a-sajá-
tosságok figyelembe vétele nétrkül kiadott rakodógépek kihasználatlanul
álljanak. Ezzel a gépek múszaki állapota is 3elenlosen javíthátó lénne.

Az anyagmozgatás gépesítéseve1 a parancsnoki állományból is szük_
ség.es§é válik egy eddigitől éltérő szemléletínód kialakítása. Iiiőba, gépe-
9ítünk, h{L ezt nem köDetik:

- a raktárak, raktározási rend kialakítása;
- az anyagok gépi rakodásához történó előkészítése (egységrako-

mányképzés) ;_ a rakodási technológiák ki,alakítá§a;

- a gépe§ített anyagmozgatás beépítése a napi eilátás, valamint a
magasabb harckészültség és a háborrls ellátás rendszerébe.

Az MN Közlekedési Szolgátrata önmagában nem képes €zeket a felá-
datokat felvállalni. Itt fontos §zerepe van a katonai szervezetek paiancs-
nok§ágaitóI kezdve a magasabbegység-, seregtest-parancsnokság&on ke-
re§ztül €z MN fegyvernemi főnökségig, felsószintr1 gazdálkóaló szervekig
minílénkinek. A gépesített anyagmozgatásbói adódó új gonitolkodási móá
kialakítá§ában elsődleges szerepet ját§zanak a tanintézetek, melyek nél
célszerú ezt a témát oklatni.

A rakodásgépesítés korszerúsítése az utóbbi időbén egyre jobban
:!1t"j!:}9ryt, melyben nagy §egítségét adott az lg88-ban megtartottMN FvTFcsF-ség és MIY HFCSF-ségi Tudományos tanác§ok együttés
ülé§e. Itt elfogadásra kerül,t a háborús anyagmozga ási rendszer, anrtak
lech+,kai elemei. Sajnos az MN §zűkülő anyagi lehetőségei miatt ennek a
beindítására nem került sor. Ettól függetlenül r.igy gonaoi5uk, hogy a jeten
helyzetben célszerű az elgondolá§o,lr kimunkáláiáivég"".ri é" u hadsereg
korszerú§ítésekor ezt ponto§ítva abba beépiteni. Ha eit elmulasztjuk akl
ir9: ec,{ e!9tleges nagyobb anyagi lehető§égeknél ismét nem a minóSégl
fejlesztés felé, hanem a mennyiségi iránvba mozdulnánk.

Ezek a hibák a 70-es években bekövetkeztek, melyek negatív hatásait
mont a fénntartá§ban s]ilyosan érezzük.

Az MN közlekedési szolgólot po]oncsnoki
ós törzsvezelési 9Iokorlotóúk íő6b toposztolotoi

salór Bőtint ezred,es, Tóth Bdlint rnk. q.Lezred,es

_Az MN kiképzési és felkészítesi rendjének megfelelóéh, áz MN HFcstr(HM h.) eh,társ köv€télméhyei alapján ig88. o"frt"-uet'e. o ro. tatátt
égyolda]ú többfoko2átú páianc§dú]íi és töilsVe}étési gyákoflat került
léveiétégre az MN közlékedé§i szótrÉálat Yátrá]heirhyi bé;ratának v€zétó
§2ervei és kijélölt törzsei részrrételével.
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