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A „SZABLYA 2002” GYAKORLAT SZÁLLÍTÁSI  
TAPASZTALATAI 

Kókai Ernő1 

A SZABLYA 2002. gyakorlat az idei év legnagyobb méretű hazai 
gyakorlata volt. Annak ellenére, hogy a gyakorlat az év elején az előzetes 
kiképzési és így szállítási tervekben sem szerepelt, az MH 5. Bocskai 
gl.dd. csaknem teljes állománnyal (mintegy 2500 fő) és több száz tech-
nikai eszközzel vonult fel a központi gyakorlótérre, alapvetően vasúti 
szállítással. Ehhez csatlakozott a gyakorlat menetében 204 fő tartalékos 
katona is, akik személyszállító különvonattal jutottak el a gyakorlat hely-
színére. 

Az MH éves kiképzési tervében még csak, mint zászlóalj gyakorlat 
szerepelt, ezért a szállítások költsége nagyságrendekkel meghaladta a 
tervezettet. 

1. A tervezés időszakának tapasztalatai 

A szállítások tervezésére is rányomta a bélyegét az, hogy szinte me-
net közben alakultak ki az elgondolások a résztvevőkre és az elvégzendő 
feladatokra. 

A beterjesztett szállítási igénylések több esetben nem feleltek meg a 
formai és tartalmi előírásoknak, ezzel a szükséges pontosítások miatt a 
tervezőkre a szükségesnél több feladatot róttak. 

A visszaszállítás pontosított adatait tartalmazó igénylést mindössze 
másfél héttel a szállítások megkezdése előtt kaptuk meg, amely meglehe-
tősen rövid időszak egy ilyen volumenű szállítás szervezése esetén.   

Szélsőséges esetként említem meg, hogy a tartalékos állomány visz-
szaszállítására betervezett és szerződéssel lekötött személyszállító külön-
vonat a közlekedését megelőző két nappal került lemondásra. Az oda 
szállításhoz 560 főre 8 db személykocsit igényeltek, a visszaszállításhoz 

                                                      
1 Kókai Ernő mk. alezredes, MH KKK parancsnok mozgáskoordinációs helyet-
tes. 
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már elég volt 4 kocsi is, ami végül is tehervonatként technikai eszkö-
zökhöz csatolva közlekedett. 

Az elgondolások állandó változása miatt folyamatos és nagyszámú 
volt a szállítási igények módosítása. 

Az igények ilyen méretű változtatása folyamatos leterheltséget és 
nagyságrendekkel nagyobb erő-eszköz ráfordítást jelentett a tervezői ál-
lománynak, hiszen minden változást újra és újra át kellett vezetni mind a 
vasúti-, mind az érintett közlekedési szervek felé. Tovább bonyolította a 
feladatot az, hogy mindez a nyári szabadságolási időszakban történt. 

A fent említett problémák, többletmunkák ellenére, az MH KKK 
vasúti tervező szakállománya maradéktalanul végrehajtotta a tervezési, 
szervezési feladatokat. 

2. A végrehajtás időszakának tapasztalatai 

a) A vasúti szállítások végrehajtását megelőzően 3 helyszínen ra-
kodási gyakorlatokkal kerültek felkészítésre az elvonuló csapatok a vasúti 
szállítására. 

A MÁV RT. a vonatok továbbítását rugalmasan oldotta meg. Nem 
kis mértékben köszönhető ez annak a jól működő munkakapcsolatnak, 
amely a katonai közlekedési szervek és a vasút üzemirányító állománya 
között kialakult, úgy a központban, mint a területi szerveknél.   

A szükséges vasúti személy és teherkocsikat a MÁV Rt. biztosítani 
tudta mind az oda, mind a visszaszállítás során. 

A szállítmányok ki és berakodása során jelentősebb gond nem je-
lentkezett. 

Hajmáskér vasútállomáson az alakulat ellátó pontot telepített, ahol 
fedett vasúti kocsikban, hűtőkompresszoros konténerekben tárolták az 
anyagokat és szilárd, valamint hajlékony falú tartályokban az üzemanya-
gokat. Az ellátópont őrzéséhez és üzemeltetéséhez egy db. ZTZ kocsit 
biztosítottunk, amelynek átadás-átvételét szigorú személyi felelősséghez 
kötöttük. 

Az ellátó pont elfoglalta a rakodóterületen lévő „kerti csonka” vá-
gányt, ezért a konténerek ki és berakása alapvetően Veszprém konténer 
terminálon történt. 
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A központi gyakorlóteret a Magyar csapatoknak legkésőbb szeptem-
ber 30-ig el kellett hagyni, mivel az Olasz Garibaldi dd. bérlövészetre 
jött ide, tervezetten 10. 01-én. 

A gyakorlathoz kapcsolódó toborzó bemutató olyan késői időpontra 
lett téve, hogy a csapatok visszatelepülésére igényelt 20 vonat (és néhány 
apró szállítmány) berakására és leközlekedtetésére 4-5 nap állt rendelke-
zésre ahhoz, hogy ne ütközzenek az időközben megérkező Olasz szállít-
mánnyal.      

Visszaszállítás üteme:  

szept. 27.-én 2 vonat, 

szept. 28.-án 5 vonat, 

szept. 29.-én 4 vonat, 

szept. 30.-án 6 vonat, 

okt.    01.-én 3 vonat.  

A VKP-k munkavégzési körülményeit befolyásoló tényező, hogy a 
csapatokkal szükséges kommunikációhoz (Pl. a táborban lévő szállítá-
sokban illetékes személy elérése, mentő, katonai rendész értesítése, daru-
igénylés, oszlopindítás, stb.) a saját mobiltelefonját kell használnia, saját 
költségén, mert nem áll rendelkezésére szolgálati érdekű mobiltelefon. 

b) A közúti szállítások tapasztalatai szerint a szállítások mintegy 
60-70 %-a konténerszállításokból állt.  

A gyakorlatnak jelentős mennyiségű, (30 db) körüli konténerigénye 
volt, amelyeket különböző helyekről kellett a gyakorlótérre átcsoportosí-
tani. Itt alapvetően a vasútállomásokra való közúti felfuvarozási igények 
jelentkeztek. 

A közúti szállítási igények rapszódikusan érkeztek, a legtöbb eset-
ben a dandártól közvetlenül az MH KKK -hoz, az MH SZFP megkerü-
lésével. Ez legtöbbször azt eredményezte, hogy párhuzamosan az MH 
SZFP is intézte ugyanazt az igényt. A pontosításkor derült ki, hogy az 
MH SZFP -ság tud megoldást biztosítani a feladatra, ezért a dandártól ér-
kezett igénylés felesleges és zavaró volt. 

Azt követően, hogy a dandártól kiinduló igényeknek a felterjesztését 
szigorúan az MH SZFP útján kértük, ez a probléma megszűnt. 
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Technikai problémaként jelentkezett, hogy több konténer az ún. 
könnyített falúak, nem voltak emelhetők az önrakodó berendezésekkel, 
mert az emelőszem kifordult a helyéről. Később az MH KKK KSZTE 
központ talált erre megoldást, de addig minden ilyen konténer mozgatá-
sához plussz darut kellett biztosítani. 

A gyakorlat végrehajtása során is több alakalommal jelentkezett ter-
ven felüli közúti anyagszállítási igény, amelyek alapvetően a gyakorlat 
menetében felvetődött elgondolások következtében váltak szükségessé. 
Ezekre jellemző volt a nagy operativitási igény, a rövid teljesítési határ-
idő és a pontatlan igénylés. 

c) Finanszírozás 

A gyakorlat szállítási költségeinek kiegyenlítése a központi költség-
vetésből, az alaprendeltetési keretből történik, a számlák beérkezését kö-
vetően. A mintegy 95-105 millió Ft -os költség azonban ebbe a keretbe 
nem volt sem betervezve, sem biztosítva. A gyakorlatra készült ún. elemi 
költségvetés, ahol a szállítási tétel is szerepel, de ez az összeg eddig hoz-
zánk, a költségviselőhöz, ezen a jogcímen nem jutott el.   

3. Következtetések, javaslatok 

• A kiszolgáló szervek részére a felvonulás és a visszaszállítás 
szervezése mind a vasúton, mind a közúton a szervezetlenség 
érzetét keltette. 

• A szállítások tervezése és igénylése területén a jövőben na-
gyobb gondot kell fordítani az igénylések szabályszerűségére, 
tartalmi és formai követelményeire, illetve az igénylések fel-
terjesztésénél a szolgálati út betartására. Ennek oktatását a 
közlekedési, szállítási kiképzések tervezésekor be kell építeni 
a tematikába. 

• A vasútnál árufuvarozási szempontból a hétvégeken üzem-
szünet van. A gyakorlatok közlekedési feladatai tervezőinek is 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a MÁV polgári vállalat, a 
dolgozókat a munkatörvénykönyve szerint alkalmazza, amely 
törvény előírásokat tartalmaz a dolgozók vezénylésével kap-
csolatos feladatokra és amely szerint a munkavállalókat az el-
térő munkarendről minimum tíz nappal korábban kell értesí-
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teni pl. a hétvégi munka. Ez a rövid határidejű vasúti igénylé-
seknél és módosításoknál okoz problémákat. 

• A visszaszállításra biztosított rövid határidő felveti azt a kér-
dést, hogy gyakorlatok tervezőinek figyelembe kell venni, 
hogy a visszaszállításra elég időt kell biztosítani, mert ilyen 
feszített rakodási, szállítási ütemet csak jelentős túlmunkával 
lehet teljesíteni, és az amúgy is fáradt állománnyal ez csak ba-
lesetek bekövetkezésének az esélyét növeli.   

• A gyakorlatok közlekedési biztosítására kirendelt közlekedési 
szaktisztek munkáját nagymértékben megkönnyítené, ha a 
szükséges és elvárt kommunikáció végzéséhez szolgálati mo-
biltelefonnal el lennének látva. Javaslom annak lehetőségét 
megvizsgálni, hogy esetleg nem személyhez kötött SIM kár-
tya, illetve készülék biztosításával ezt  a problémát megold-
juk.  


