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A katonai közlekcdési és szóllítási munhdk mind béleben, mind há-
boniban fontos feladatként jelentkztek a Magnr Honvédségben. Kiilönös
jelentőségel bírtak a Mt viágháboniban, illetve az azokat megelőző idő-
szakban. Eppen ezén hasmosnak tinik ánekinteni a honvédség közleke-
desi és szállítási rendjét és munlaúját az egles időszakokban. Ielen tanul-
mónyban az elsó viláqhábonitóI az 1980-as évekig terjedó idővel foglalko-
zom-

Az első ülágMborúban és az azt megelőző időben a magyar Királyi
Honvédség az Osztrák-Magyar Monarchia közös hadserege mellett, az-
zal eryüttmúködve szervezódött és látta el feladatait. A közlekedés és
szállítás a közös hadseregben meghatáíozott rend szerint működött a
honvédségben is. Ezt egyébként a Monarchia hadüryi elveinek eg5néges
rendje mellett a Monarchia közlekedésében kialakult e5lséges rendszer
is szükégessé tette.

Ebben az idóben a f6 sá|Iitrási ágazát a va§út volt. Emclletí a foga-
tolt jármúvek vettek Észt a szálütásban. A gépkocsi sál!ítás csak az
első lépéseit tette. Jelentős mérvben a háboní során elősór a francia
hadseregben alkalmazták. A szállítások tervezése, szervezése vezérkari
feladat volt.

A vasúti szállítás elsórendűsége miatt fontos volt a vasútépítés és
helyreállítás. Ehhez a fóparancsnokság alárendeltségében a Monarchia
közös hadserege jelentős számú vasútépítő egységgel és anyagi tarta-
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lékokkal rendelke 7Étt. Ez a szeílezeti és működési rend volt érvényben
az első ülágháború végéig.

1918. novemb€rb€n a frontok összeomlottak és a Monarchia fegy-
ver§zünetet kért, A Monarchia felbomlrásával önálló nemzeti államok
alakultak, köztük a ft)getlen Magnrország.

Az 7920. junius 04-én aláírt Trianoni békeszerződés Magtarország
részére minimólis létszámú (35 ezer fő, noldos) hadsereget engedélyezett.

Korszerű új fegyvernemeket es feryvereket nem lehetett hadrendbe ál-
lítani. Alapvetően csak gyalogsági és könnf feryverekkel lehetett fel-
szerelnie csekély létszámú haderőt. Semminernű fejlesztést nem lehetett
végezni.

A huszas évek végén és a harmincas évekelejénerryhültek a íeltételek
és lehetővé vóIt a Honvédség és ezen belül a közlekdési és szállítási szol,
gálat fejlesztése. Jelentősebbé ez csak a harmincas évek vegére vált.

A hadsereg szervezeti felépítésére mintaként a Monarchia hadsere-
geszolgált. Ervényes volt ez a közlekedési és szállító szolgálatra is: Ebben
az idószakban szállító (utánszállító) szolgálat működött. A szolgálat ré-
szét képezték a vasútépítő csapatok, amelyek azonban nem a vasúti szál-
lítást irányító Kcizponii Szállíiásvezetőséghez taítoztak, hanem a főve-
zérségnek voltak alárendelve.

A szóIlító (utánszóllító) szolgálat hivatósa volt:

. csapatszállítás és utánszállítás lebonyolítása;

- szállítóeszközök beszerzése, üzembehelyezése, karbantartása,
utánpótlása;

- szállítóvonalak (vasútak, utak) karbantartiásának, kibővítése irányí-
tása;

- vasútaknál eme munkáknak végrehajtása is.

Az utánszállításnak kellett megoldani a hadsereg anyagi szülrségle-
teinek utánszállítását, a nem használható anyagok, sebesültek és bete-
gek, sebesült és beteg lovak elszállítását.
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A csapatszállítás és utánszállítás vasúti, közúti (gépkocsi, fogatolt
jármú, málhásvonat); űzi; légi; kótélpályás és vegyes eszközökre tagozó-
dott.

A szállító (utánszállító) szolgálat irányító (vezető) szervei a hadmú-
veleti egységeknél és kötelékben lévő hadtesteknél az anyagi vezérkari
tiszt, ö. hadtestnél és magasabb kötelékeknél a szállásmester voltak. Fel-
adatuk a különböző teljesítőképességú és sajátosságú szállítóeszközök-
nek a különböző szükégletek (anyag, csapat) szállítására való leggazda-
ságosabb kihasználásának biztosítása, e célból azok eglséges, feszes ve-
zetése.

A vasúti (hajózási) szolgálatot különálló, önálló irányító szervek ve-
zették. Fzeket a szolgálatokat a szállító (utánszállító) szolgálat fontos
részének tartották.

A vasútat a hadviselés egyik legfontosabb eszközeként tekintették.
Megítélésük szerint a hálózat kiépítése és megszervezése a hadművele-
tekre döntó befolyású lehet. Felhasználható mind a felvonulásnál, mind
a hadműveletek alatt csapaszállításra és a nag5rmértékű anyagi szükség-
letek utánszállítására.

A hajózható víziutakat főleg utánszállításra, tömeganyagszállításra
tartották alkalmasnak, amelyeknél a beérkezés nem volt határozott idő-
höz kötve.

A katonai vasúti és hajózási szolgál atnál hadiforgalom főnök műkó-
dött mint legfelsóbb irányító szew. Feladata volt az onzág összes közle-
kedési eszközei igénybevételének központi szabályozása az ország védel-
me szempontjából.

A hadiforgalom főnökének utasításai alapján a központi szállí-
tásvezetőséy végezte mindenemű honvédségi szállítás irányítását, a rész-
letes tervezését és a szállítás végrehajtásának ellenőrzését.

A központi szállításvezetóség alárendeltségébeí a következő knto-
nai vasúti szeruek múködtek:

- központi szállításvezetóség kirendeltség;

- vasúti vonalparancsnokság;
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- vasúti vonalparancsnokság kirendeltség;

- pályaudvar parancsnolrság;

- hajóállomás parancsnokág;

- vasúti összekötó vezérkari tiszt.

A szállítószolgálat fontos része volt a vonatszolgálat. Belekapcsoló-
dott főleg az ellátó szolgálat utánsz ál|ító ágazatába,továbbá összefüggött
a tábori posta és hadtápszolgálattal.

Avonatszolgálat feladatvolt a felha§ználó csapat összes szükségletét
mindenkor és minenútt, utakról letérve, a csapat körletben is utánszá||í-

tani. Beletartozott a lőszer, élelem, műszaki-, egészségúgyi- és állategész-
ségügyi anyag, irodák, málhák és egyéb szükséglet, továbbá csapatok és

sebesüftek szállítása, a személyi állomány és a lovak pótlása, beteg lovak
gyógykezelése, lófelszerelés, vonat és patkolóanyag pótlása, kijavítása.

Vonatnak nevezték a személy-, vagl anyagszállítóva oszlopokba fog,
lak fogatolt, vagl 8éperőhajtású szállítóeszközöket, málhásállatokat, vó,

4óállatokat, a hozzá tartozó személyzetteL

A vonatcsapat a vonatszolgálat végrehajtó szerve volt és mint ilyen
a harckészség és a hadműveleti képesség fenntartásának fontos eszköze.

A vonat a következők szerint tagozódott

1./ Csapatvonat,Ide tartoztak a csapat ellátását szolg áló szállító esz,
köók, arnelyek kizárólag a csapat rendelkezésére álltak, Feladata volt
általában ama szül§égletek szállítása, melyek ütközet alatt, menetben és

elhelyezáben kellettek,

Összekötötte a csapatot a seregvonattal és intézetekkel.Á csapano-
natba tartozott:

- ütközetvonat;

- eleségvonat;

- málhavona1.
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2./ Seregvonat, amelybe uno ak

a./ Egyes szolgálati ágak és intézetek ellátását szolgálő száIlítoeszkö-
zök:

- meghatározott célra, különleges berendeássel bíró járművek, me-
lyek kizárólag az illető szolgálati ágak rendelkezésére álltak;

- az illető szolgálati ág éljainak megfelelően szervezett járművek,
melyek rendszerint az illetó szolgálati ágak rendelkezésére álltak, de
s4ükég esetén más szolgálati ágak szükségleteinek szállítására is felhasz_
náIhatók (pl. lószer).

b./ Utánszállító egységek (gépkocsioszúpok és utánszállító lép-
csók), melyek a magasabb parancsnokágnak közvetlen rendelkezésére
álltak és melyeket ez, a szolgálati ágak igénylésére, utánszállítási célokra
rendelkezésre bocsátott-

A seregvonat feladata volt az után§ zállítás, a szolgálati ágak szállítási
szükségleteinek kielégítése, a személyi állomány és lovak pótlása, lovak
gyógykezelése, lófelszerelés és patkolóanyag pótlása, javítása.

A seregvona l szetv eze tileg

- hadosztály (dandár) vonat;

- hadtest (hadsereg) vonat lehetett.

A vonat éIén a vonatparancsnok állt, mint a paratncsnok szakközege.

A vasútépítő csapatok a két ülágháború közcitt hosszú és bonyolult
fejlődési folyamaton mentek keresztül. A huszas évek közepétől a ren-
dórtartalékban, majd az államrendőnég központi újonciskolrájában talá-
lunk vasútépító alegységet. 1932-33. fordulóján a vasútépítő alakulatok
ezredszervezetkéní működtek, "Egesíteu Hid.ászszakaszok" fedőnéwel.
Ettől függetlenül egyértelműen a honvédségbe tartoztak.

1937. októbertől tricizlekedési ezred elnevezés lépett étvénybe. Ez
az ezred két vasútépítő zászlóaljbóI és eg hidász zászlóaljbóI óllt. 1939-ben
a hidrász zászlóalj önállóvá vált. Ekkor az ezred 101. vasútépítő ezíed
elnevezát kapta. Az ezred előbb két 3 századdal rendelkező, majd húrom
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2-2 szózadra ngozódó zószlóaljba lett szelyezve. Ezlkövette 1940-ben egy
vasútforgalmi §zázad felállítása, a sodronykötélpálya és vágánygépkocsi
szolgálat keretalakulataként.

A békeszewezet szerinti vasútépító zászlóalj parancsol<sógok 2,2 ha-
dilétszámú zószlóalj törzset, a szfuadok mindegike 2-2 mozgósított száza-
dot dllított fel, míg a vastltforgalmi század a hadiszervezetbe később beál-
lítandó sodronykötépóIya egségek és vógánygépkocsi oszlop keretét és egl
hetedik vaslitéP{tő zószlóalj törzs békebózisót képezte. Ez a béke és "M"
szeívezet tette lehetóvé a lI. világháború alatti feladatok eredményes
végrehajtását.

A hábonú utotsó ldószaltábsn a katonai vereség, majd a feg5iverszü-

net után megalakult Ideiglenes Nemzetgyúlés 1944. december 22-én
megválasztotta az Ideiglenes Nemzeti Kormányt.

Az Ideiglenes Nemzeti Korrnány megalakulása, majd a fasiszta Né-
metoíszágnak történó hadüzenet után megkezdődött a demokratikus új

magyar hadsereg szervezÉse. Az elsók között k)zlekedési csapatok jöttek
létre. 7944. éxvégén és 1945. elején megalakult az 1. Vasútépítő Hadosz-
tály és a 3. Vasútépító Dandár, amelyek a közlekedési hálózat helyreál-
lítása terén végzett munkájukkal járultak hozzá a fasizmus fölötti győze-
lem kivívásához. Akét magasabbegység dicső utatjárt be a háború utolsó
szakasza folyamán, majd a háború után az ország újjáépítésében.

A háború utolsó idószakában, illetve azt követően a közlekedési
szolgálat alapvetóen az előzó hadsereg szervezeti és múködési rendjere

épült. Az íjjáépírés miatt jelentós szeíepet játszottak az elsó években a,

vasútépítő csapatok és kisebb jelentőségű volt a szállítás. Az új demok-
ratikus hadseregben a szállítások úryszólván csak vasúton történtek. A
vasút katonai vonatkozfuban - de anemzetgazdaság terén is - hosszú ideig
megőtizte íő szállítási ágazati szerepét.

A báború végsó szakaszán jelentősebb csapatszállítás 1945. április
13. és május 7. között volt, amikor a 6. és 1. magyar gyaloghadosztályok
hadműveleti területre való vasúti szállítása történt Debrecen és Jászbe-
rény térségből Budapest-Székesfehérvár-Celldömölk-Sopron vasútvo-
nalon.
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A háboru befejezése után a szovjet parancsnokság átadta a magyar
Honvédelmi Minisztériumnak az 1. Vasútépítő hadosztályt és a 3. Vas-
útépítő Dandárt. 1945. junius 16-án 1. Mag,ar Vasút és Hídépítő Hadosz-
tályknt küItek összevonásra, amelybe tíz zászlóalj tartozott.

1945. július 02-án a hadosztály elnevezés dandárra változott, a lét_
számüszonyoknak jobban megfelelően. A dandár zászlóaljait a Közleke_
désügyi Minisztérium tervei alapján használták íel az ország különbözó
részein vasút és híd helyreállítási munkákra,

A dandár 1945. október 08-án megszünt és ezt követően beolvadt a
megalakult műszaki hadosztályba. A hadosztáIy állományába a parancs-
noksóg hat vasút- és hídépttő zószlóalj, nép híradó-építő zászlóalj és egl
vasútbizosító ezred tartozoft. A hadosztály egységei az egész ország terü-
letén dolgoztak. Résztvettek a budapesti Kossuth-híd építésében, a Sza-
badság-híd, a déli összekötő vasútlhíd, a tisztugi közúti- és vasútihíd
roncskiemelési é§ helyreállítiási munkálataiban, A Magyar Á amvasútak
részére kilenc helyen végeztek felépítményi és állomás helyreállítási
munkát.

A helyreállítási munkák mellett az új demokratikus hadsereg felállí-
tásával párhuzamosan jelentkeztek a katonai szállítási igények is, ame-
lyekre megfeleló szervezeteket kellett létrehozni. Mivel gépjármű állo-
mány úg5nzólván nem állt rendelkezésre, így a közlekedés gerincét a hely-
reállított vasút képezte.

A katonai vasúti, közúti és víziszállításokkal, a vasútbiztosítással, il-
letve a vasúti szállítmányok kísérésével kapcsolatos központi, HM szintű
tewező, szewező és végrehajtást iránftó munkát, valamint a közlekedési
szakanyag biztosítá§t 1945- március 01-jétől a Honvédelmi Minisztérium
Műzaki és Szállítási osztálya végezte.

Közel azonos időben a szülrséges mérvben a különböző vasúti köz-
lekdési katonai szervezeteket is létíebozták Ezek a következők voltak:

- a vasút belépó á étkeztető állomások;

. az 1. va§útbiztosító őrzászlóalj;

- a honvéd pályaudvar parancsnokságok;

- a va§útbiztosító ezred.
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Avasúti belépő és étkeztető állomások a Szovjetunióból hazairányí-
tott hadifogolyszállítmányok és egyéb katonai szállítmányok határál-
lomásokon való beléptetését, menetirányítását, a szállítási fegyelem
fenntartását, valamint a hadifoglyok hadtáp ellátását végezték.

1945. március 01-étóI a Kereskedelmi és Kózlekedésügyi Miniszté-
rium kérésére a MÁV-val együttműködésben a vasútvonalak őrzését és
védelmét, a pályaellenőrzési feladatokat az 1. vasútbiztosító őnászlóalj
Iátta el. A zászlóalj dllományába négl század (Miskolc, Debrecen, Szeged,
Pécs) tartozott. A századok szeívezeíe három szakaszos (őrzés-rakocló,
vasútüzemi, pályafelügyeleti) volt.

1945. április 12-én a katonai szállítmányok terv szerinti irányítására,
a katonák csoportos utaztatására, a katonai szállítmányok szakszerú k!
és berakásával kapcsolatos tervező -szervező munka végzésére a háború
előtti szervezet mintájára Honvéd Pályaudvar Parancsnokág-ok (pup)
keriiütek felállításra. Ezek a mai vasútállomás katonai parancsnokság előd-
j.i.

A pályaudvar parancsnolaágok a HM Műszaki és Szállítási osztály
szakmai alárendeltségében hajtották végre feladataikat, szoros együtt-
műkcidésben a MAV szerveivel és a honvéd kerületi parancsnokságok
kózlekedési előadójával, később szá||ítás vezetőléve|.

Ezekben az években gyakori volt a vasúti szállítmányok fosztogatása,
a pályaudvarok rendjének zavarása, a vasútüzem biztonságának veszé-
lyeztetése. A Kereskedelmi és Közlekedésügyi Minisztérium kérésére a
vasútbiztosító ezred látta el az őrzés és védelem. valamint a kísérés fel-
adatait.

A vasútbiztosító e zred az 1. műszaki hadosztályhoz tartozott. ÁliO-
mányába a meglévő vasútbiztosító zász|óalj mellé 1946. február közpén
három új vasútbiztosító zászlóaljat állítottak fel.

A hadsereg kiépítésének és fejlesztésének előtérbe kerú!ósével
1948-ban fokozatosan növekedtek a katonai közlekedési és szállítási igó-
nyek. Döntés szüIetett, hogl önálló katonai közlekedési szolgálakl kell
s z erv ezni é s mega la kít ani.
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1948. augusztus 01-jével HVK Onálló Katonai Közlekedési osztály
alakult. Ugyanekkortól létrehozták a vasútvonal parancsnokságokat, a
MAV igazgatóságokkal közös elhelyezésben (Budapest, Szombathely,
Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc). Ettől az időponttól működik ismét
folyamatosan az önálló katonai közlekedési szolgálat,

1948. évet követően a hadsereg eróltetett útemú fejlesztése megha-
tározó hatással volt a katonai szállításokra.,4 hadsereg létszámának nö-
vekedése, a harci- és technikai eszközök beérkezése, a csapatokhoz való
eljuttatása, a glakoi átszervezések és átcsoportosítások, a táborozásoN a
glakorlatolg a katonai létesítmények építése jelentős személyi, harci- és

technikai eszköz, valamint anyagi szállításokat követe}. A megnövekedett
katonai szállítási feladatok megoldására az eddig alkalmazott katonai
közlekedési és szállítási rendszer helyett a szovjet katonai kózlekedési és
szállítási rendszer átvétele és bevezetése történt meg.

A katonai közlekedési és szállítási rendszer béke működési rendje a
háborús renden alapult és minden rendszabállyal, intézkedéssel a hábo-
rús felkészítést szolgálta. Emellett jellemzője volt ebben az időszakban
a katonai kózlekedési és szállítási rendszernek az erós centralizáció, ami
a magyar köZlekedési rendszer korlátozott lehetőségeiből és a nagrvolu-
meű nemzetgazdasági szállításokból adódott.

A katonai közlekedési szolgálat ebben az időszakban alapvetően a
vasúti és vízi szállítások tervezését, szeNezését és irányítását végezte. EmeL
lett hatáskörébe tartoztak a közhasználatú kózúti járművekkel történő
szállítások, amelyek a katonai díjszabás díjtétele szerint lettek igénybe-
véve. A MH állományába tartozó |zállító gépjármúvek szállításaindk irá-
nyítása, felüg)elete nem taríozott a szolgálat hatáskörébe , az ahadtápszol-
gálat feladatkóre volt.

Az időszakban a fó szállítási ágazat a vasúti szállítás volt, amely a

szállítások 80-85 Vo-át tetteki.Emellett mintegy 3 Vo vo|t avízi szállítás.
Ezt egészítetteki a közúti szállítás mintegy 15-20 % -ban, amely részarány
az 1950-es évek vége felé növekedett a vasúti szállítások terhére.

1957. február 11_ével végrehajtott szervezés szerint megalakult a
Központi Katonai Szá ínásvezetőség (KKSZV) a vasútigazgatósági ka-
tonai szállításvezetőségek közvetlen irányítására. Ez a szervezet a
MI{\'K ö. katonai Köz|ekedési Oszíály közvetlen alárendeltségébe tar-
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tozott és jogelődje az MH Katonai Szállítási Főigazgatóságnak (MN
KSZFI). Megalakulásától középirányító szervként működött.

1973. május 01- jóve| a KKSZV utódaként létrehozásra került az
MH Közlekedési Központ, majd 1973. szeptember 01-jével ez az elne-
vezés MH Katonai Szállítási Főigazgatóságra módosult. Ez a vá|tozás
nem csak a szervezet nevére vonatkozott, hanem a feladatok terén is
módosulás történt. A rendeltetése a következőkben lett meghatározva.
A Főigazgatóság az MH közlekedési szolgálatfőnök végrehajtó, az alá-
rendellségétre tarto ző katonai szál'liási igazgatóságok vonatkozásában
középirányitó szenc,Yégzi azMHvasúti, közúti, vízi, légi és csővezetó-
kes ágazaton történő szállításainak tervezését, végrehajtásának operatív
irányítását, a szállítási költségkeretek kezelését, a szállítmánykísérés
szerv ezését, az "M" szállítások teweinek összeállítását és naprakészségé-
nek biztosítását. Aközlekedési hálózat és annak műtárgyai, berendezései
állapotának nllvántartását, korszerűsítésénél, új utak és közlekedési lé-
tesítmények építésénél a HM igények érvényrejuttatá§át. A kózutakon
történő mozgások szabályozását. A katonai közlekedési szakanyagok és
szaktechnikai eszközök rendszeresítésének előkészítését, azok beszer-
ásét, javítását, nyilvántartását és elosztását. Az alárendelt és utalt szer-
vek háborús felkészítését, tevékenységük megszervezését, irányítását és
ellenőrzését.

A Főigazgatóslág a megelőző időszak vasútcentrikusságából kilépve
összközlekedési katonai szervezetté vált.

A hatvanas évek közepétől a szállítási rendszerben új elemek jelen-
tek meg. Dinamikusan fejlődött a közúti szál|ítás. Megkezdődött az eg)-
séges közlekedési szolgalat kialaHtása, amely alapvetően jelenleg is meg-
hat ározó e lv ként érv énye sült.

Aszállítások alapvetőenvasúton és gépkocsin történtek. A technikai
fejlódéssel az utóbbi szerepe jelentősen megnövekedett, bár avasúti szál-
lítás mindvégig nagyobb arányban részesedett. Igazolják ezt a következő
adatok, mely szerint az MH összszállításainak 65-70 %o-a avasűti,28-33
Vo-a közűt| 7,5 Vo-a vízi és 0,5 Vo-a |égi szá|lítással kerűlt végrehajtásra,
A koróbbi időszakhoz viszonyítva az MH vagiti szállításainak az aránya
10-15 7o-1<al csökkent és uglanakkor a közliti szállítósok ilyen értékben
növekedtek. Az e|őző időszakhoz üszonyítva új elemként meg|elent a
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katonaijellegű anyagok légi úton való szállítása. A vízi szállítások aránya
ósszességében változatlan maradt.

A hatvanas évek második felében a szolgálat erőfeszítéseket tett a
MH gazdaságtalan szállításai megszüntetésére, 1 965-ben kiadott utasí-
tással meghatározásra kerültek olyan rendszabályok, mely szerint a ka-
tonai vasúti csapatszállítások 100 km, a lánctalpas járművek 30 km,
anyagszállítások 50 km alatti távolsógra vasúti szállítással nem kerülhettek
végrehajtásra. A rövidtávú katonai szállítások közútra terelődtek, mivel
a közúti szállítások gazdaságosabbnak bizonyultak. A rendszabályokkal
javult a katonai vasúti szállítások gazdaságossága, csökkentek a szállítási
költségek, de ugyanakkor nóvekedett a közúti mozgásokkal az üzem-
anyag felhasználás. A katonai vasúti szállításra felhasznált kocsik
mennyisége csökkent és így a vasút jobban ki tudta elégíteni a nemzet-
gazdasági fuvarigényeket.

A katonai vasúti szállítások hatékonyságának növelését szolgálta rz

szállítási köItségekkel vaIó gazdáIkodás bevezetése. Ezen gazdálkodási
szemléletváltozás eredményeként elkezdődóttés a hetvenes évekvégére
általánossá vált a katonai szállítások gazdálkodáson alapuki korszerű
kombinált módszcre.

A harceszközök és katonai anyagok vasúti kocsikon való elhelyezé-
sckor a biztonság elsódlegessége mellett 1ó cél volt a vasúti kocsik gaz-

daságos és ésszerű kihasználása, a be- és kirakási idő, valamint a kocsi-
fordulóidő csökkentése. Ezen célok megvalósulásával növekedett a ka-
tonai szállítások hatékonysága és gazdaságossága.

A hetvenes évek közepén kiépített közlekedési diszpécser szolgálati
rendszer (:MH KSZFI központi, MH KSZI területi és MH seregtesti diszpé-

cser szolgáIatok:) segítette a katonai szállítások hatékonyságát, a közle-
kcdési ágak komplex felhasználását, a kombinált szállítási módszer kiter-
jedt alkalmazását. Képesek voltak a szállítási folyamatokba történó be-
avatkozásra.

A hatvanas évek közepéig a Honvédség gépkocsiszátlítási rendje he-
lyileg szabályozott folyamatokon alapult. Gyakorlatílag a csapatok a ki,
lométerkiszabat keretén belüI önállóan, szükségleteiknek me§elelően ter-

vezték éS hajtották végre saját száIlító gépjárműveikkel a gépkocsi száIIí-
tásokat Atapasztalatok bizonyították, hogy a helyi szabályozáson alapu-
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ló gépkocsi szállítási rendszer a fejlődés kóvetelményeit önmagában már
nem tudta maradéktalanul kielégíteni. Az anyagi eszközök kellő időben,
mennfségbenés minőségben,valamint gazdaságosan történőeljuttatása
a helyileg szabályozott gépkocsi szállítással nem minden esetbenvolt biz-
tosítható.A szállító gépkocsik kihasználtsága alacsonyfokti voh, egles szál-
lítáSi íeladatok túIzott mérvú erő, eszkbz ráfordítással kerültek végrehajtás-

ra. Ezen problémák az anyagí szerveknél és a gépkocsi szállító kótelé-
keknél károsan befolyásolták a munka tervszerűségét és túlzott mértékű
költségnövekedést okoztak.

A hagyományos, a helyi szabályozáson alapuló katonai gépkocsiszál-

lítás a hatvanas évek közepére túlh aladottávált. A gépkocsiszállítás terén

olyan rendszert kellett bevezetni, mely fő Mrdéseiben MH szinten szabályo,
zott, részleteiben pedig teret biztosít a helyi szabályozásnak A katonai gép-

kocsiszállítás gyors fejlesztését indokolta a gépkocsiszállítás sajátos volta,

más közlekedési ágakkal szembeni specifikus előnyei, valamint a rövid-
távolságú vasúti anyagi szállítások kozútra való terelése. Ezek a sajátos-

ságok közvetlen, vagy közvetett formában gazdaságossági és egyéb el-
őnyöket eredményeztek. Ígl bizonyos anyagi eszközöknek a glártól, a köz-
ponti raktáraktól a felhasználó csapatokig történó leeg)szerűsített g)ors Iu-
varozása, a többszöi átrakási köItség és idő megtakaitáq a kírveszély
csökkentés, az anyagi eszközök térítési lehetősé4e a katonai gépkocsiszállí-
tás fejlesztését sürgelíe. A fokozatosan növekvő ellátási szállítások lebo-

nyolításában a hagyományos vasúti és vízi közlekedés mellett egyre na-
gyobb feladatot vállalt a közúti kózlekedés, mivel ezt igényelte a béke
ellátás színvonalának fejlódése és a korszerű hadművelet sikere.

A hetvenes évek közepére kialakult az új diszpécser irányítású,
korszerű katonai gépkocsiszállítási rendszer. Ezen új rendszer fokoza-
tos lépések eredményeként jött létre. A gépkocsiszállítások előnyei, a

takéros gazdálkodás követelményei hatásaként bevezették a teljesítmé-
nyelszámolási kötelezettséget.

A szállítási tagozattól, a szállítás irányaitól és időtartamától, az erők
és eszközök mennyiségétől, a berakás és kirakás feltételeitől, az útviszo-
nyoktól és a közútibiztosítástól, valamint más tényezőktől függően a gép-

kocsiszállítások zömében átmenó módszerrel keri|tekvégrehajtásra. Ez
azt jelentette, hogy az anyagi eszközök eljuttatása a berakó ponttól a

kirakó pontig egyre nagyobb, illetve a legcélszerűbb gépkocsikkal, a szál-
lítóeszközök cseréje nélkül, alapvetően az elöljáró, illetve központi terv
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alapján az elöljáró és szükég esetén az alárendelt szervek eszközeivel
történt. A hetvenes évek második felében a hagyományos gépkocsiszál-
lító oszlopokban történő szállítás mellett kialakult a MH egészét átfugó
járatrendszer. A járatrendszer központi tervezéssel, a MH kózponti, a
seregtesti és a területi katonai szállítási i gazgatósági diszpécser szolgála
irányításával működótt, A gépkocsiszállító járatok bevezetése jelentősen
hozzájárult az oda és vissza rakottan való futás, csókkent a szállításban
résztvevő gépkocsik száma, mely élőmunka és üzemanyag megtakarítást
eredményezett,

Az új szállítási rendszerrel szoros összhangban az időszak végén jó
tapasztalatok halmozódtak fel a ko nténeres kiszáIlításoknáI. Ezze| a mód,
szerrel csökkent a csapatoknak a berendelése a központi raktárakban
történó vételezésekre. Egyben jelentős kilométer és üzemanyag-, továb-
bá tlzikai erő- és munkaidő megtakarítás következett be.

A szállításokat nagyban segítette az anyagmoz4ató eszközök alkal,
mazása, a málházás rendjének kialakítása, az eglségcsomagolási eljárások
bevezetése. A kialakított rakodási, má|házási és csomagolási feltételek
megteremtése képezte a|aplát az izemi és szállítási teljesítmények, a
szállítások hatékonysága növekedésének.

A gépkocsiszállítások MH szinten szabályozott rendszere - amellett,
hogy növekedtek az izemi és szállítási teljesítmények - lehetővé tette
kevesebb gépkocsival a kordbbiaknáI több anyagi eszköz ilőbeni elszállí-
tását és ezzel|ehetővé vált a harckészültségi, a kiképzési és szállítási fel-
adatok egyidóben való végrehajtása.

Az MH szintű feladatok minóségi javítása érdekében létrehozásra
került az MH Szátlítási Tanács, mely 1985. második félévében megkezd-
te munkáját és a szállítások hatékony, gazdaságos végrehajtásának mind
aktívabb szervévé vált.

A döntések előkészítése érdekében, az információk naprakészségé-
nek biztosítására szerződés alapj án a szolgáIat beléper a MAV, VOLAN
számítógépes rendszerébe.

Az ismertetettek hatására, illewe a további fejlődésre kénpzerítő
tényezők erősödése miatt a nyolcvanas években fo$ atnikel^lett a szállí-
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tlisok további korszerúsítését, részben új alapokra helyezését, előtérbe he-
lyezve a gazdaságossúgrd való törekvésí.

Az ötvenes évektől a szállítási tevékenység mellett a szolgálatjelen-
tős figyelmet fordított a vasúti és közúti csapatok szervezeti és működési
rendjének kialakítására, Ezek a csapatok elsődlegesen háborús műkö-
désre lettek felkészítve és általában csak előkészítő törxekból álltak. ki-
vételt képeztek a nemzetgazdasági feladatok végzésére szervezett és mű-
ködő vasút- és kózútépítő egségek. EZek a csapatok a nagy volumenű
nemzetgazdasági vasút- és közút építések mellett es€tenként fontos hon-
védségi érdekú beruházások megvalósításában is résztvettek. Ilyen mun-
kákban a lehetőségek adta kereteknek megfelelően a keretalakulatok is
résztvettek mozgósított személyi állománnyal és technikai eszközökkel.
Mindez elősegítette a vasúti és közúti csapatok felkészítését és összeko-
vácsolását.

A történeti áttekintésből levonható néhány tapasztalat

1./ Az áttekintett időszakban a Honvédség közlekedési és szállító
szolgálata mind békében, mind háborúban jelentős feladatokat oldott
meg, esetenként nagy erőfeszítéssel, nem eglszer kedvezőtlen szerveze-
ti, személyi és technikai feltételek mellett.

2./ A közlekedési és szállító szolgálat szervezeti keretei kialakításá-
nál az adott kor hadműveleti elvei, valamint az anyagi-technikai lehetó-
ségek voltak a meghatározók. Ebből adódóan a kcizlekedési és szállító
katonai szervezetek mennyiségi vonatkozásban elegendőek voltak, mi-
nőségi vonatkozásban azonban nem mindenben feleltek meg a követel-
ményeknek.

3./A szállítási ágazatok kózül avasút meghatározó jelentőséggel bírt
azötvenes évekig, különösen pedig a két világháborúban. Ezen időpontig
a közúti szállításnál a fogatolt szállítás volt a döntő. A gépkocsi szállítás
csak kis szerepet játszott.

A hatvanas évek után jelentősen megnótt a gépkocsi szállítás jelen-
tősége. A vasúti szá||ítás részarányának csökkenése ellenére továbbra is
meghatározó, az egyik fő szállítási ágazat maradt.
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4./ A katonai szállításoknál a hatékonyságra, a gazdaságosságra való
törekvés kevéssé érvényesült. A hetvenes évektől ezen kérdések vizsgá_
lata mind nagyobb szerepet kapott. Megkezdódött az új módszerelrés
rendszerek kiaIakítás.

5./ A szállítások tervezésének, irányításának rendje, az információs
rendszer elavult, nehézkesvolt. Szükéges a korszerűsítésnél az informa-
tikai rendszer fejlesztése.

6./ A szolgálat tcirténetének tapasztalatai hasznosíthatók a közleke-
dési biztosítás és a szállítások tervezésének, szervezésének és végrehaj-
tásának korszerűsítáénél. Szükégesnek látszik azonban a további, rész-
letekbe menő kutatás és feldolgozrás folytatása.
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