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Absztrakt 
A Magyar Honvédség tevékenységeinek, feladatainak ellátásához 
nélkülözhetetlen a közúti szállítások végrehajtása, ezen alágazat 
igénybevétele nélkül a honvédség elveszítené működőképességét. 
Kijelenthető, hogy a katonai szállítások nem profitorientáltak, és álta-
luk bevétel sem generálódik, vagyis a Magyar Honvédség nem végez 
gazdasági tevékenységet ezen a területen úgy, mint egy fuvarozó 
vállalkozás.  
Azonban koránt sem mindegy, hogy milyen költségeket igényel a 
szállítási tevékenység és azon belül a közúti alágazat, hiszen ennek 
jelentősége nagyságrendekkel nagyobb, mint az összes többi együtt-
véve. A szállítási költségek csökkentésének egyik lehetősége a nem 
konkrét feladatokhoz kapcsolódó, nem engedélyezett futások csök-
kentése, amelyet csak egy megfelelően működő ellenőrzési rendszer 
tud kiküszöbölni.  
Ennek az ellenőrzési rendszernek egyik eleme a feladat végrehajtása 
utáni ellenőrzés, amelyet nem lehet elvégezni a jelenlegi nyilvántartá-
si rendszerben.  
Amennyiben a végrehajtott feladatok teljesítményadatai a Magyar 
Honvédség egészét lefedő egységes formában lennének rögzítve, 
illetve a szabályzók is tartalmaznák az arra vonatkozó ellenőrzési 
kötelezettségeket és módszereket, jelentős költségeket lehetne meg-
takarítni csak ezen a területen. 

Kulcsszavak: katonai szállítás, szállítási költség, szállítási teljesít-
mény, katonai szállítás teljesítménye, katonai közúti szállítás 
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1. A Magyar Honvédség közúti szállítási teljesítményei-
nek nyilvántartására vonatkozó szabályok 

A közúti szállítások teljesítményének ellenőrzése csak abban az 
esetben valósulhat meg, ha a megfelelő adatok az elvégzett felada-
tokról rendelkezésre állnak. Ez igaz mind a polgári, mind pedig a ka-
tonai feladatokra is. A polgári életben a szükséges információk be-
gyűjtése az adott vállalat belső szabályzóin keresztül valósulhat meg, 
hiszen erre vonatkozóan jogszabályi előírás nincs, kivéve olyan sta-
tisztikai adatokra vonatkozóan, amelyek a Központi Statisztikai Hiva-
tal számára szükségesek az országos gazdasági teljesítmények mé-
réséhez.2 

A Magyar Honvédségnek (továbbiakban: MH) a végrehajtott szállí-
tásairól – legyen az vasúti vagy közúti – nincs olyan adatszolgáltatási 
kötelezettsége a statisztikai hivatal részére, mint a polgári vállalatok-
nak. A nyilvántartások és a felsőbb vezetőknek készített jelentések 
elkészítéséhez azonban szükséges a tervezett és a végrehajtott szál-
lítási feladatok teljesítményadatainak gyűjtése, rendszerezése. Ennek 
megfelelően a 455/2004. (HK 23.) MH összhaderőnemi logisztikai 
és támogató parancsnoki intézkedés a Magyar Honvédség szállí-
tási rendszerének szabályozásáról szóló szabályzó tartalmaz ele-
meket a szállítási adatokra vonatkozóan. 

Az intézkedés 62. pontja kimondja: „A katonai szállítások adatairól 
az MH KKK SZIK3 folyamatosan gyűjtsön adatokat, vezessen nyilván-
tartásokat minden közlekedési ágazatra vonatkozóan és biztosítsa 
azokat az elöljáró szolgálatok részére a kért formában és időpont-
ban.” 

A fenti ponttal kapcsolatosan több hiányosság, probléma is megfo-
galmazható: 

 az MH KKK jelenleg az MH LK4 alárendeltségében van, eb-
ből adódóan az MH ÖHP5 alárendelt szervezeteitől jogilag 
nem kérhet, és nem várhat el jelentéseket, mint korábban; 

                                                           
2  288/2009. (XII.5.). Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 

adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről 
3  MH KKK SZIK: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ Szállítás Irá-

nyító Központ 
4  MH LK: Magyar Honvédség Logisztikai Központ 
5  MH ÖHP: Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság 
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 a „gyűjtsön adatot” kifejezés nincs sehol részletezve, ebből 
adódóan nincs is egységesítve az adatok köre, azok gyűjté-
sének módszere, illetve az adat fogalmi meghatározása 
sincs tisztázva; 

 az elöljáró szolgálatok köre nincs pontosan meghatározva, 
megnevezve, a formai követelmények nincsenek egysége-
sítve, ebből adódóan nem lehet az adatokat a honvédség 
szintjén összegezni. 

A fenti szabályzó 64. pontja továbbá kimondja: „A katonai közúti 
szállítások végrehajtásáról: 

a) a honvédségi szervezetek szállító besorolású tehergépjár-
műveivel végrehajtott, helyőrségen kívüli szállításairól a 
honvédelmi szervezetek közlekedési (szállító) szolgálatai 
készítsenek heti jelentést az elöljáró haderőnemi közleke-
dési szolgálatok részére; 

b) a haderőnemi és a közvetlen szakmai alárendelt közlekedé-
si szolgálatok az előző hét szállításairól összesített adatokat 
minden hét péntek 12.00 óráig írásban (vagy elektroniku-
san) az MH KKK részére küldjék meg, a jelen intézkedés 2. 
sz. melléklete szerinti formátumban. 

A 62. pont már tartalmaz konkrétumokat a szállítási teljesítmény-
adatokra vonatkozóan, azonban itt is felmerülnek problémák: 

 csak a közúti alágazattal kapcsolatos adatokra vonatkozik, 
a többi alágazat adatainak kezelése meg sincs említve az 
intézkedésben; 

 közúti szállításon belül is csak a tehergépjárművel végzett 
feladatok adatait kell jelenteni, pedig nagy volumenben je-
lentkeznek a személyszállítási igények is; 

 a KKK alárendeltségének megváltozása miatt (lásd előző 
felsorolás) adatkérési jogosultsága nem terjed ki a teljes 
honvédségre; 

 az intézkedés 2. sz. mellékletének táblázata alapján a szál-
lítási teljesítményeket nem lehet követni, nem lehet elem-
zést elvégezni, még statisztikai szempontból vizsgálva is 
szegényes az adattartalma (1. sz. táblázat). 
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HETI JELENTÉS A HONVÉDSÉG SZÁLLÍTÓ BESOROLÁSÚ TEHERGÉPJÁRMŰ-
VEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL6 

1. számú táblázat 

 

A 455/2004. sz. intézkedésen kívül a szállítási teljesítményekkel 
kapcsolatos másik szabályzó a 34/1993. (HK 5.) MH közlekedési 
szolgálatfőnöki intézkedés a közlekedési szolgálat tevékenysége 
egyes területeinek újraszabályozásáról. Ebben az intézkedésben 
csak egy pont foglalkozik a közúti szállítások adataival, az sem a tel-
jesítményekre vonatkozik, hanem a szállítási költségkeret felhaszná-
lására. 

A szabályzó 39. pontja továbbá kimondja: „A gazdálkodó szerveze-
tek a költségvetés éves felhasználását I-IX. hónapig tartalmazó jelen-
tést a "REJET-VII-2-10" szerint az MH KSZFI-re évente október 15-ig, 
a tárgyévről szóló jelentést az ezt követő év január hó 15-ig küldjék 
meg (3. melléklet).” 

A 39. pontban említett „REJET” jelentési rendszer már nincs ér-
vényben a Magyar Honvédségben, helyette alkalmazták korábban az 
IKR7-t, amelyet a 77/2007. HM utasítás léptetett hatályba, amelyet 
szintén hatályon kívül helyeztek az elmúlt években. A 34/1993. intéz-
kedés 3. mellékletében található szállítási teljesítményekre vonatkozó 
táblázatokat (2., 3., 4. ábra) kisebb formai módosításokkal az IKR is 
átvette. Sajnos tartalmi módosítás a táblázatokban nem történt, pedig 
közlekedés-üzemtani szempontból vizsgálva azokat, hiányosságokat, 
pontatlanságokat tartalmaznak. 

 

                                                           
6  Forrás: 455/2004. (HK 23.) MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Pa-

rancsnoki Intézkedés a Magyar Honvédség szállítási rendszerének szabályozá-
sáról, 2. sz. melléklet 

7  IKR: A Honvédelmi Minisztérium Információ Kapcsolati Rendszere 
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KIMUTATÁS: MH -TÓL -IG VÉGREHAJTOTT SZÁLLÍTÁSAIRÓL8 
2. számú táblázat 

 

A 2. sz. táblázatban szereplő adatok közül a vasúti szállításokra 
vonatkozók a téma szempontjából lényegtelenek, hiszen azok annak 
ellenére nem befolyásolják a közúti teljesítményeket, hogy minden 
esetben közúton történik az anyagok, eszközök kiszállítása a vasúti 
berakó állomásra. 

A közút szempontjából a szállítási feladatok fajtáinak felsorolása 
(első oszlop) nem feltétlenül szerencsés, hiszen például a hadműve-
leti szállításban ugyanúgy megtörténhet az anyagok és a személyek 
továbbítása is. Az elszállított anyagoknak és személyeknek elkülönít-
ve kellene megjelenniük, hiszen járműkihasználás szempontjából 
együtt nem kezelhetőek (2. oszlop). Felmerülhet a kérdés, hogy a 
„kocsi” megnevezés mit takarhat? Egy utasításban sem szerepel a 
meghatározása, de szükséges lenne, mivel egy gépjárművel egy nap 
alatt több feladat is végrehajtható, illetve egy feladatban több és kü-
lönböző kapacitású, felépítményű jármű is részt vehet.  

A 3. sz. táblázatban szintén szakmailag kifogásolható adatok sze-
repelnek. A katonai életben fontos tényező az állománytábla és az 
abban megjelenő anyagok, eszközök. Közúti szállítások üzemtani 
szempontból való elemzésének megfelelően azonban csak azok a 
járművek számítanak, amelyek a feladat végrehajtására igénybe ve-
hetők, vagyis ténylegesen az alakulatnál vannak.  

Az sem elhanyagolható, hogy egy elméletileg meglévő járművet – 
ami csak az állománytáblában szerepel, de ténylegesen nincs az ala-
kulatnál – nem lehet sem ellátási, sem kiképzési szállításra tervezni, 
főleg nem lehet „Más szerv részére” igénybevételre átadni. 

                                                           
8  Forrás: 34/1993. (HK 5.) MH közlekedési szolgálatfőnöki intézkedés a közleke-

dési szolgálat tevékenysége egyes területeinek újraszabályozásáról; 3. sz. mel-
léklet 
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KIMUTATÁS: A SZÁLLÍTÓ BESOROLÁSÚ TEHERGÉPJÁRMŰVEK TELJESÍTMÉNY-
ADATAIRÓL9 

3. számú táblázat 

 

A „Tényleges szállítások” fogalma sincs tisztázva a szabályzóban. 
Az alkalmazott mértékegységből kiindulva, ez a feladatokra igénybe 
vett jármű darabszámát jelenti. Azonban ugyanaz a probléma merül 
fel, mint az 1. számú táblázat esetén, vagyis a jármű-darabszám nem 
tükrözi az elvégzett feladatot. 

A „Naponta átlagosan üzemeltetett járműmennyiség” kifejezés 
megtévesztő, hiszen mást jelent egy jármű üzemeltetése és más an-
nak igénybevétele szállítási feladatra. A közlekedés-üzemtan ezt a 
problémát fel tudja oldani, hiszen a járművek állományi mutatószámai 
(pl. üzemképes, javításos, termelő gépnap stb.) megfelelően írják le 
az állományban eltöltött idő különböző lehetőségeit. 

 A „Teljesítmény” sorban szereplő értékeknek kellene lenniük a 
gépjárműállomány által a vizsgált időszakban elvégzett szállítási fel-
adatok teljesítményadatainak. Azonban csak részben éri el célját, 
mivel nem elégséges a kért mutatók száma, és azok sem értelmez-
hetők teljes mértékben szakmailag. Például a tervezett megtett távol-
ságnak („tervez. km”) semmilyen jelentősége nincs, illetve a „rakott 
futás” mértékegysége egyáltalán nincs összhangban az üzemtanban 
elfogadottal. 

                                                           
9  Forrás: 34/1993. (HK 5.) MH közlekedési szolgálatfőnöki intézkedés a közleke-

dési szolgálat tevékenysége egyes területeinek újraszabályozásáról; 3. sz. mel-
léklet 
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A 4. sz. táblázat szintén olyan adatokat tartalmaz, amelyek a szállí-
tási teljesítmény elemzése szempontjából nem elégségesek, illetve a 
korábban már szereplő információk lettek más csoportosításban meg-
jelenítve. 

KIMUTATÁS: A SZÁLLÍTÓ BESOROLÁSÚ TEHERGÉPJÁRMŰVEK TELJESÍTMÉNYADA-
TAIHOZ10 

4. számú táblázat 

 

Összességében elmondható, hogy a két bemutatott MH belső sza-
bályzó a közúti szállítások teljesítményeinek elemzéséhez egyáltalán 
nem nyújt elfogadható segítséget, ezek alapján semmilyen vizsgálat 
nem végezhető el. Azon kívül az is kijelenthető, hogy a jelenlegi sza-
bályozási rendszer elavult, nagyon sok egyéb hiányosságot is tartal-
maz. Csak példaként ki lehet emelni, hogy a személyszállítás és az 
anyagszállítás nem különül el egymástól, pedig nagymértékben kü-
lönböznek tulajdonságaikban. Azon kívül sehol sem jelennek meg a 
nemzetközi közúti szállításokra vonatkozó adatok, nem is említve a 
többi alágazatot, amiből csak a vasút kapott minimális szerepet. 

2. A Magyar Honvédség közúti szállítási teljesítményei-
nek gyűjtésére vonatkozó szabályok 

A katonai közúti szállítások teljesítményadatainak gyűjtése jelenleg 
csak manuálisan kitöltött menetlevelek formájában valósul meg. A 
korábbi években volt próbálkozás műholdas járműirányító-rendszer 
alkalmazására és azon keresztüli adatösszesítésre, de különböző 
okok miatt nem valósult meg a teljes kiépítés az MH-ban.  

                                                           
10  Forrás: 34/1993. (HK 5.) MH közlekedési szolgálatfőnöki intézkedés a közleke-

dési szolgálat tevékenysége egyes területeinek újraszabályozásáról; 3. sz. mel-
léklet 
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A menetlevelek kitöltésére, vezetésére vonatkozóan vannak sza-
bályzók, amelyek leírják az illetékes személyek, szervezetek külön-
böző tevékenységeit. Ezen szabályzók tartalmának nagyon fontos 
szerepe van, de nem csak a teljesítmények nyilvántartásában, hanem 
a szállítási költségek megállapításában, a költséggazdálkodásban, 
ezért a menetlevelek szigorúan elszámolásköteles okmányoknak te-
kintendők. 

Az első szabályzó a Gjmű/127 Gépjármű Szolgálati Utasítás 
(73/1974. Magyar Néphadsereg Páncélos- és Gépjárműtechnikai 
szolgálat főnöki utasítás), amelyben a hatályba léptetése óta több 
módosítást is eszközöltek. Az utasítás többek között az alábbiakat 
tartalmazza: 

 menetlevél érvényességi időtartamának meghatározása (napi, 
heti stb.); 

 általános gépjárművezetői kötelmek a pontos vezetésre; 

 különböző igénybevételi formákban (pl. szolgálati, magán) a 
speciálisan feltüntetendő adatok; 

 a gépjárműtechnikai szolgálat egyes szakterületeire irányuló el-
lenőrzések végrehajtása, értékelése; 

 menetlevél és menetlevéltömb kezelésének általános szabályai 
(pl. átadás-átvétel). 

A szabályzónak bizonyos elemei foglalkoznak a menetlevél téma-
körével, de csak általánosságban. Nem tartalmazza annak kitöltésé-
nek szabályait, a benne szereplő adatok meghatározását, kezelésé-
nek előírásait, vagyis a szállítási teljesítményadatok gyűjtésére vo-
natkozólag nem található benne követendő eljárás. 

Azonban egy fontos dolgot tartalmaz az utasítás, mégpedig a 14. 
pontjában, ami a következőket fogalmazza meg: 

„14. Az igénybevétel tervezése és elszámolása:  
a) ellenőrizni a „Gépjármű kilométer- (üzemóra-) számvetés” 

időbeni elkészítését, tartalmi helyességét és a feladatokkal 
való összhangját;  

b) ellenőrizni a „Gépjármű igénybevételi terv" meglétét, folya-
matos vezetését és számszaki pontosságát;  
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c) ellenőrizni a havi igénybevételi tervek meglétét, vezetésük 
számszaki pontosságát. A menetlevelek átvezetésénél a 
meghatározott határidőt betartják-e;  

d) ellenőrizni a gépjárműtechnikai eszközök igénybevételével 
kapcsolatosan készített jelentések számszaki pontosságát a 
kapcsolódó okmányok alapján;  

e) ellenőrizni az igénybevételi szabályok betartását, a kapcso-
lódó okmányok kezelését, vezetését, tárolását és azok el-
számolását;  

f) ellenőrizni a gépjárműtechnikai eszközök törzskönyveinek 
folyamatos vezetését.”11 

A 14. pontban felsorolt feladatok, ellenőrzési kötelmek fontosak a 
teljesítmények elszámolásában, hiszen pontatlan vagy rosszul értel-
mezett adatokkal az üzemtani vizsgálat nem fog valós képet adni, 
ezáltal rossz következtetéseket lehet levonni, ami a későbbiekben 
esetlegesen jelentkező járműkapacitás-változtatás tervezésében 
okozhat problémákat. Azon kívül az ellenőrzés fontossága a költség-
felhasználásban is fontos szerepet játszik, mivel ellenőrzés nélkül 
olyan teljesítmények is megjelenhetnek, amelyek nem a honvédség 
érdekében lettek megvalósítva, vagyis engedély nélküli igénybevétele 
volt a járműnek.  

Elmondható tehát, hogy ezen szabályzó a teljesítményadatok gyűj-
tésének szempontjából nem lényeges, de azok valóságtartalmának 
ellenőrzésében fontos szerepet játszik. 

A következő említésre érdemes MH szabályzó az Ideiglenes kézi-
könyv a gépjárműtechnikai szakfeladatok végzéséhez (Nyt.sz.: 
5/1442) – Az MH Páncélos- és Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség 
kiadványa (2005.). A kézikönyv többek között az alábbi fejezeteket 
tartalmazza: 

a. páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök technikai kiszol-
gálása és javítása; 

b. páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök rendkívüli meghi-
básodása; 

c. páncélos- és gépjárműtechnikai eszközellátás rendje; 

                                                           
11  Forrás: Gjmű/127. Gépjármű Szolgálati Utasítás 14. pont 
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d. a pénznormán alapuló anyagkeretre történő páncélos- és 
gépjárműtechnikai fenntartási anyagellátás;  

e. páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök és készletek se-
lejtezése, hasznosítása; 

f. páncélos- és gépjárműtechnikai szolgálat hatósági feladatai; 
g. páncélos- és gépjárműtechnikai szolgálat feladatai különle-

ges esetekben; 
h. gépjármű-balesetek megelőzése és kivizsgálása; 
i. a téma szempontjából legfontosabb fejezet, amely az alábbi 

főbb pontokat tárgyalja: 

 telephely-ügyeletes szolgálat feladatai; 

 Műszaki Ellenőrző Állomás (MEÁ) feladatai; 

 üzemanyagtöltő-állomás kezelőjének feladatai; 

 üzemanyag-szolgálat feladatai; 

 gép- és harcjárművezetői állomány feladatai (MEÁ, 
üzemanyag-feltöltés, menetlevélvezetés és -leadás, 
technikai kiszolgálás végrehajtása); 

 anyagi-technikai (haditechnikai) szolgálat feladatai (me-
netlevél-feldolgozás, menetlevél szabályos kitöltésének 
általános szabályai); 

 alegységek feladatai (menetlevél elkészítése, elektroni-
kus feldolgozása); 

 számviteli részleg feladatai (menetlevél számfejtése – 
üzemanyag). 

Mint látható, az „i” fejezet már a különböző szolgálati személyek 
menetlevéllel kapcsolatos feladatait is tartalmazza, azonban továbbra 
sem taglalja részletesen annak pontos kitöltésének részletes szabá-
lyait, illetve a különböző teljesítményadatok megnevezését, értelme-
zését. A fenti pontban utalás található az elektronikus feldolgozásra, 
amely egy nagyon régi és elavult szoftvert foglal magába, amibe ma-
nuálisan kell az adatokat bevinni, amiből szintén pontatlanságok 
adódnak. A program nem képes hálózatban kommunikálni, nem ké-
pes részletes lekérdezés végrehajtására, csak és kizárólag nagyon 
egyszerű adatbázisként funkcionál, aminek adatstruktúrája eltér az 1. 
fejezetben tárgyalt táblázatok adattartalmától.  
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Elmondható, hogy ezen kézikönyv szintén általánosságokat tartal-
maz csak a szállítási teljesítmények gyűjtésével kapcsolatosan, illetve 
csak a felhasznált üzemanyag mennyiségének és a gépjárművekkel 
megtett távolságok (futás) elszámolásával foglalkozik. 

A következő fontos kiadvány az 1982-ben kiadott SEGÉDLET a 
gépjárművek menetleveleinek kitöltésére, vezetésére és elszá-
molására (1. ábra). 

 

1. ábra. SEGÉDLET a gépjárművek menetleveleinek kitöltésére, ve-
zetésére és elszámolására kiadvány címoldala12 

A segédlet már részletesebben tartalmazza a menetlevéllel kap-
csolatos szabályokat, és az alábbi területekben tér el a korábbiakban 
említett két kiadványtól: 

 menetlevél-fejléc kitöltésének részletesebb szabályai; 

 az igénybevétel elrendelésére jogosultak körének megne-
vezése; 

 teljesített futások feljegyzésének részletesebb szabályai; 

 gépjárműparancsnok igénybevétel közbeni kötelezettsé-
gei (első ellenőrzési lehetőség); 

                                                           
12  Forrás: A SEGÉDLET alapján saját készítés 
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 menetlevél ellenőrzése és elszámolása: 
 súlyozott kilométer számítása; 
 üzemagyag-elszámolás a menetlevélen; 
 alegységparancsnok ellenőrzési feladatai. 

A segédlet tartalmával kapcsolatosan fontos néhány hiányosságot 
kiemelni annak ellenére, hogy még ez foglalkozik a legrészleteseb-
ben a szállítási teljesítmények gyűjthetőségének szabályaival. 

A teljesített futásokkal kapcsolatosan tartalmaz részletesebb elő-
írásokat, de szakmai szempontból még azok sem kellően pontosak, 
illetve hiányosak. Példaként említve, a menetlevelek 2. oldalán sze-
replő táblázat fejlécében (2. ábra) a közlekedési utak kategorizálva 
szerepelnek. Azonban a segédlet nem tartalmazza azok meghatáro-
zását, így a járművezető megítélésére van bízva, hogy például a jár-
művel terepen vagy nehéz terepen közlekedett-e. Felmerülhet az a 
kérdés is, hogy az útkategóriákon belül mi lehet a különbség a „Vá-
rosi út” és a „Városi út” között, amelyek 2. és 3. útkategóriaként van-
nak feltűntetve. Köztudott, hogy ezen kategóriák szorzószámmal 
vannak ellátva az üzemanyag-felhasználás miatt, de a segédlet ezen 
szorzókat sem tartalmazza, ezáltal nem szerepel benne a súlyozott 
kilométer számításának metodikája, amit egyébként említ is. 

  
2. ábra. Az MH-menetlevél 2. oldalának táblázata13 

                                                           
13

  Forrás: Saját készítés 
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A segédlet II. fejezetének 3. pontja, bár nagyon röviden, de foglal-
kozik az alegységparancsnok menetlevéllel kapcsolatos ellenőrzési 
feladataival: 

 „Az alegységparancsnok az elszámolt, számfejtett menetle-
veleket köteles tételesen – különös tekintettel az igénybevé-
teli viszonyok szorzói, illetve a megtakarítás és túlfogyasz-
tás alakulására – ellenőrizni, gépjárművezetőnként értékelni 
és aláírásával igazolni. 

 Az ellenőrzés tapasztalatait, észrevételeit az üzemanyag-
szolgálattal egyeztetve, köteles megvizsgálni a szükséges-
sé váló javításokat, esetleges beszabályozásokat elvégez-
tetni és aláírásával igazolni. 

 Az alegységek biztosítsák a szállító szolgálat részére a 
szükséges adatok kigyűjtésének lehetőségét (tonnakilomé-
ter, üzemidő stb.).”14 

A fenti három pontból az utolsó az, amelyik a szállítási teljesítmény 
szempontjából fontos lenne. Azonban a segédlet szintén nem tartal-
maz semmilyen felsorolást, meghatározást, számítási metódust a 
„szükséges” adatokra vonatkozóan. Az itt felhozott példák (tonnaki-
lométer, üzemidő) szükségesek lennének egy elemzés elvégzéséhez, 
azonban az 1. fejezetben bemutatott táblázatok egyáltalán nem tar-
talmazzák őket, vagyis ebben a tekintetben sincsenek összhangban 
az MH ezen területet érintő szabályzói. 

Összességében kijelenthető, hogy a közi szállítások teljesítmény-
adatainak gyűjtésére vonatkozó szabályok, előírások – hasonlóan 
azok nyilvántartásához – nem felelnek meg a kor és a közlekedési 
szakma követelményeinek, illetve kiegészítésre szorulnak.  

3. A Magyar Honvédség közúti szállításai ellenőrzésé-
nek lehetséges költségmegtakarítása 

A korábbi fejezetekben ismertetett szabályozókban megfogalma-
zott előírásoknak, módszereknek a mindennapi életben való betartá-
sa és alkalmazása nagyban segítheti a katonai közúti szállítások tel-
jesítményeinek összegzését, elemzését, annak ellenére, hogy na-
                                                           
14

 Forrás: SEGÉDLET a gépjárművek menetleveleinek kitöltésére, vezetésére és 
elszámolására p.8. 
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gyon sok hiányossággal rendelkeznek, pontatlanságot tartalmaznak. 
Azonban a szállítási feladatok gyakorlati végrehajtása során ezen 
szabályoknak csak egy részét tartják be, feltételezhetően az előírá-
sok hiányos ismerete miatt. A 3. sz. ábra egy ténylegesen végrehaj-
tott feladat menetlevelének egy része, amely jól szemléltet szakmai 
ismeretbéli hiányosságokat. Ezen megfelelő szabályozással és a 
szabályok oktatásával nem csak a teljesítményelemzést lehet segíte-
ni, hanem a szállítási költségek is csökkenhetnek. A költségcsökken-
téssel forrást lehetne biztosítani például a szállításirányítási informati-
kai rendszer kialakításának elkezdéséhez, ami további megtakarítá-
sokat eredményezhetne.  

 

3.  ábra. Az MH-menetlevél 2. oldalának kitöltött táblázata egy va-
lós szállítási feladatból15 

A 3. ábra „A”-val jelzett részében egy olyan szakmai probléma fi-
gyelhető meg, ami a teljes honvédségben jelentkezik, és nem az el-
múlt években jelent meg. Ennek oka a szabályzók hiányossága és 
az, hogy a menetlevél kitöltésének oktatását általában nem közleke-
dési végzettségű szakemberek végzik, illetve az évtizedek alatt rosz-
szul kialakult „szokásjog”, amit csak megfelelően kidolgozott előírá-
sokkal lehet feloldani. 

A 3. ábra „Összesen„ oszlopában találhatók meg a menetvonal 
részelemein megtett távolságok kilométerben kifejezve, a „Tonna, 
vagy fő” oszlopában pedig 4 szállított személy van jelezve. A „T.km, 

                                                           
15  Forrás: Saját szerkesztés 

A 

B 

C 

B 
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vagy utas km” oszlopban kellene jelezni a közlekedési üzemtanban 
jól ismert Árutonna-kilométer vagy Utaskilométer értékeket, ami a 
feladat során elvégzett szállítási munkát vagy szállítási teljesítményt 
jelenti. Vagyis a részelemek során megtett távolságokat kellene meg-
szorozni az elszállított anyagmennyiséggel vagy az utasok számával 
(„A”). Ezen teljesítménymutatók helyett azonban a menetleveleken az 
„Összesen” oszlop kilométerértékei vannak átmásolva, így a tényle-
ges futások duplikálva jelennek meg. A teljesítményelemzés teljesen 
rossz értéket fog adni, lényegében a teljes vizsgálat valótlan lesz, 
elveszíti miden jelentőségét, illetve olyan adatok fognak születni, ami 
szakmai szempontból értelmetlenek.  

Az ábra „B”-vel jelzett részén kellene megjelennie az ellenőrző 
személy aláírásának, aki szakmailag vizsgálja felül a menetlevél kitöl-
tését és a benne szereplő adatok helyességét. Mint látható, ez az 
aláírás hiányzik, ebből adódik, hogy a menetlevél ellenőrzése nem 
valósult meg, vagyis olyan adatok is szerepelhetnek – és szerepelnek 
is – benne, ami nem fedi le a valóságot. Ezt bizonyítja az ábrában 
„C”-vel jelölt rész, amely szerint a szállítójármű Ártánd határátkelő-
hely és Budapest Timót utca 9. szám között 309 km távolságot tett 
meg.  

 
4. ábra. Ártánd határátkelő – Budapest Timót utca menetvonal16 

                                                           
16  Forrás: http://utvonalterv.hu/handler.ashx alapján saját szerkesztés 
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Az interneten számos útvonaltervező program található, és minden 
okostelefon rendelkezik ilyen alkalmazással, amikkel ez az adat el-
lenőrizhető. Talán a legismertebb és legkönnyebben fellelhető inter-
netes oldal az utvonalterv.hu, amely az említett menetvonalra vonat-
kozóan 233,5 km távolságot ad meg a két pont közötti legrövidebb 
menetvonalra (4. ábra). A menetlevél és az útvonaltervező által meg-
adott távolság között 75,5 km különbség van, ami 32%-os többletfu-
tást jelent ezen két pont között, és 6,73%-ot a teljes feladat futására 
vonatkozóan. 

Felmerülhet a kérdés, hogy hány kilométert tesznek meg szabály-
talanul és feleslegesen a honvédségi járművek összesen egy év alatt, 
illetve, mekkora megtakarítást lehetne elérni azzal, ha a feladat 
szempontjából nem szükséges futások csökkennének vagy meg-
szűnnének. 

A vizsgálat kiinduló adatait az MH ÖHP 2015-ös közúti szállítóesz-
közök átfogó állapotjelentése adta, amelyben összesen 423 darab 
gépjármű szerepel a 2013-ban és 2014-ben teljesített futásokkal. A 
járműállomány alapvetően három főbb csoportba lett a jelentésben 
besorolva: nehézgép-szállító, közúti tehergépjárművek és autóbusz-
ok. A jelentésben nem szerepelnek a személygépjárművek, de a 
vizsgálatba való bevonásuk szükséges lett volna, hiszen ez pont az a 
kategória, amelyben talán a legtöbb felesleges futás jelentkezhet. 

A vizsgálatban célszerűségi szempontból szintén a három jármű-
csoport lett elemezve a 2013-ban és 2014-ben teljesített összes futás 
alapján. A korábban bemutatott valós menetlevél adatai alapján 5%-
ban lett meghatározva az a futási arány, amelyet feleslegesen tettek 
meg a honvédség járművei, mivel nem valószínűsíthető minden eset-
ben ennél nagyobb eltérés, illetve a számítást is megkönnyíti. A pol-
gári fuvarozó vállalatoknál a műholdas járműirányító-rendszer beve-
zetése átlagosan 10-20% közötti üresfutás-csökkenést eredményez, 
ezért a honvédségi járművekkel kapcsolatosan egy 10%-os esetleges 
csökkenést is meghatároztak. A 10%-os alsó értéket az indokolta, 
hogy a polgári és a katonai szállítások eltérnek egymástól, hiszen az 
utóbbiaknál a feladatok sok esetben előre nem tervezhetőek, az igé-
nyek megjelenése és a végrehajtás megkezdése előtt nagyon rövid 
idők telhetnek el. 

A számítások elvégzésénél csak az üzemanyag költsége lett figye-
lembe véve, mégpedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett, 
a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-
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elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagár 12 havi 
átlaga.17 A járművek üzemanyag-fogyasztásánál az adott típus átla-
gos fogyasztási normája lett alkalmazva. A teljesített futásértékek 
éves szinten lettek összegezve a különböző járműtípusoknál, függet-
lenül attól, hogy az adott típusból hány darab volt állományban, illetve 
mennyi és melyik jármű volt üzemképes vagy üzemképtelen.18  

NEHÉZGÉP-SZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSA19 
5. számú táblázat 

 

Az 5. sz. táblázat 23 darab nehézgép-szállító jármű elméleti költ-
ségmegtakarításait tartalmazza. A járművek kis száma miatt az éves 
futásértékek is alacsonyak, ezáltal az elméleti megtakarítások is ala-
csonyak lehettek volna. Fontos kiemelni, hogy ezen kategória jármű-
veinél a felesleges futások lehetnek a legalacsonyabbak, hiszen a 
járművek, illetve járműszerelvények méreteik miatt útvonalengedély- 
kötelesek, és a kijelölt útvonalról elméletileg nem térhetnek le. A telje-
sített futások tekintetében érdemes megjegyezni, hogy 2013-ban az 
állomány 17%-a (4 db jármű), 2014-ben pedig 26%-a (6 db jármű) 
egyáltalán nem volt feladatra igénybe vehető meghibásodás miatt. 

AUTÓBUSZOK KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSA20 
6. számú táblázat 

 
                                                           
17

  Táblázatokban *-al jelölve 
18

  Táblázatokban **-al jelölve 
19  Forrás: MH ÖHP 2015. jelentése alapján saját szerkesztés 
20  Forrás: MH ÖHP 2015. jelentése alapján saját szerkesztés 

5% 10% 5% 10%

1. KRAZ-255/B 16 20330 26849 54,00 10978,20 14498,46 4 694 058,76 6 165 470,12 234 702,94 469 405,88 308 273,51 616 547,01

2. TATRA-815VT 6 7447 19410 46,00 3425,62 8928,60 1 464 726,60 3 796 887,15 73 236,33 146 472,66 189 844,36 379 688,72

3. KRAZ-260 1 5724 20 45,00 2575,80 9,00 1 101 360,56 3 827,25 55 068,03 110 136,06 191,36 382,73

Összesen: 23 33501 46279 51,52 16979,62 23436,06 7 260 145,92 9 966 184,52 363 007,30 726 014,59 498 309,23 996 618,45

Üza. Költség 

2013. (Ft)

Üza. Költség 

2014. (Ft)

Megtakarítás 2013. 

(Ft)

Megtakarítás 2014. 

(Ft)Fsz. Típus
Menny. 

(db)**

Futás 

2013. 

(km)

Futás 

2014. 

(km)

Átl. üza. 

fogy. 

(l/100km)

Össz. üza. 

fogy. 1013. 

(l)

Össz. üza. 

fogy. 1014. 

(l)

Üza. 

átlagár 

2013. 

(Ft/l)

Üza. 

átlagár 

2014. 

(Ft/l)

427,58* 425,25*

5% 10% 5% 10%

1. Mercedes 303 8 94628 99447 28,00 26495,84 27845,16 11329091,3 11841154,3 566454,6 1132909,1 592057,7 1184115,4

2. Mercedes 309 4 9696 12486 18,50 1793,76 2309,91 766975,9 982289,2 38348,8 76697,6 49114,5 98228,9

3. Ikarus-211 4 0 0 20,50 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Ikarus-250 3 11905 18448 26,00 3095,30 4796,48 1323488,4 2039703,1 66174,4 132348,8 101985,2 203970,3

5. Ikarus-256 34 257024 272410 27,00 69396,48 73550,70 29672546,9 31277435,2 1483627,3 2967254,7 1563871,8 3127743,5

6. Ikarus-280 12 75349 57979 34,50 25995,41 20002,76 11115115,3 8506171,6 555755,8 1111511,5 425308,6 850617,2

7. Ikarus-365 1 5131 9969 27,00 1385,37 2691,63 592356,5 1144615,7 29617,8 59235,7 57230,8 114461,6

8. Ikarus-543 2 24728 15228 18,00 4451,04 2741,04 1903175,7 1165627,3 95158,8 190317,6 58281,4 116562,7

9. Ikarus E-95 MT 3 69465 74710 33,00 22923,45 24654,30 9801608,8 10484241,1 490080,4 980160,9 524212,1 1048424,1

10. Ikarus E-95 MV 8 156730 172502 33,00 51720,90 56925,66 22114822,4 24207636,9 1105741,1 2211482,2 1210381,8 2420763,7

11 Ikarus E-98 MV 1 7381 12446 35,00 2583,35 4356,10 1104588,8 1852431,5 55229,4 110458,9 92621,6 185243,2

12.
Iveco Iris 
SFR-160

2 7225 30335 35,00 2528,75 10617,25 1081242,9 4514985,6 54062,1 108124,3 225749,3 451498,6

13.
Volkswagen 
LT-46

20 393391 370143 14,30 56254,91 52930,45 24053475,7 22508673,4 1202673,8 2405347,6 1125433,7 2250867,3

Öszesen: 102 1112653 1146103 25,56 268624,56 283421,43 114858488,5 120524964,8 5742924,4 11485848,9 6026248,2 12052496,5

Össz. üza. 

fogy. 1014. 

(l)

Üza. 

Költség 

2013. (Ft)

Üza. 

Költség 

2014. (Ft)

Megtakarítás 2013. (Ft) Megtakarítás 2014. (Ft)
Üza. 

átlagár 

2013. 

(Ft/l)

Üza. 

átlagár 

2014. 

(Ft/l)

Fsz. Típus
Menny. 

(db)**

Futás 

2013. 

(km)

Futás 

2014. 

(km)

Átl. üza. 

fogy. 

(l/100km)

Össz. üza. 

fogy. 1013. 

(l)

427,58* 425,25*
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A 6. sz. táblázat 102 darab autóbusz elméleti költségmegtakarítá-
sait tartalmazza. A járművek nagyobb száma és az előző járműkate-
góriánál sokkal több személyszállítási feladat miatt az éves futásérté-
kek is sokkal nagyobbak, ezáltal az elméleti megtakarítások is maga-
sabbak lettek. Fontos kiemelni, hogy a kategória sokkal inhomogé-
nebb összetételű járművekből áll, megtalálható benne a 10 és a 40 fő 
feletti kapacitású is. Azon kívül, ezek a járművek nagy igénybevétel-
nek vannak kitéve, átlagosan évente több, mint 11 000 km-t tesznek 
meg úgy, hogy 2013-ban 18% (18 db jármű), 2014-ben pedig 24% 
(24 db jármű) nem is vehetett részt semmilyen feladatban meghibá-
sodás miatt. A forgalomképtelen járművek nagy száma mellett látha-
tó, hogy az üzemképes állomány futásának 5%-os csökkentésével 
mindkét vizsgált évben 6 millió forint körüli összeget lehetett volna 
megtakarítani. 

TEHERGÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSA21 
7. számú táblázat 

 

A 7. táblázat adatainak áttekintése során feltűnhet, hogy több típus 
is hiányzik a felsorolásból, például az URAL-4320 vagy a Rába H so-
rozata, amelyeket a többihez viszonyítva viszonylag gyakrabban al-
                                                           
21  Forrás: MH ÖHP 2015. jelentése alapján saját szerkesztés 

5% 10% 5% 10%

1. AVIA-30 L 3 6435 11931 15,50 997,43 1849,31 426479,0 786417,0 21323,9 42647,9 39320,8 78641,7

2. AVIA-31 27 3808 2879 16,50 628,32 475,04 268657,1 202008,6 13432,9 26865,7 10100,4 20200,9

3. Dizil 3 537 0 45,00 241,65 0,00 103324,7 0,0 5166,2 10332,5 0,0 0,0

4. Fiat Ducato 1 0 15535 7,60 0,00 1180,66 0,0 502075,7 0,0 0,0 25103,8 50207,6

5. Ford Transit 11 165091 158507 8,90 14693,10 14107,12 6282475,3 5999054,1 314123,8 628247,5 299952,7 599905,4

6. IFA ADK-125 7 1142 1017 22,00 251,24 223,74 107425,2 95145,4 5371,3 10742,5 4757,3 9514,5

7. IVECO 110-17 35 105478 99814 18,50 19513,43 18465,59 8343552,4 7852492,1 417177,6 834355,2 392624,6 785249,2

8. KAMAZ 5320 12 1115 423 31,00 345,65 131,13 147793,0 55763,0 7389,7 14779,3 2788,2 5576,3

9. KAMAZ 5511 18 5292 8406 33,50 1772,82 2816,01 758022,4 1197508,3 37901,1 75802,2 59875,4 119750,8

10. KRAZ-257 1 233 29 40,50 94,37 11,75 40348,6 4994,6 2017,4 4034,9 249,7 499,5

11. MAN 22.240 31 122842 63578 33,50 41152,07 21298,63 17595802,1 9057242,4 879790,1 1759580,2 452862,1 905724,2

12. MAN 27.403 2 479 27037 45,00 215,55 12166,65 92164,9 5173867,9 4608,2 9216,5 258693,4 517386,8

13.
MAN TGA 

33.480
4 6598 5651 45,00 2969,10 2542,95 1269527,8 1081389,5 63476,4 126952,8 54069,5 108138,9

14.
Mercedes 

Actros
1 11743 7466 36,00 4227,48 2687,76 1807585,9 1142969,9 90379,3 180758,6 57148,5 114297,0

15.
MITSUBISHI 

KATO NK-300
2 245 1087 40,00 98,00 434,80 41902,8 184898,7 2095,1 4190,3 9244,9 18489,9

16. Multicar 2 500 66 13,00 65,00 8,58 27792,7 3648,6 1389,6 2779,3 182,4 364,9

17. Rába 831 15 6892 6970 32,00 2205,44 2230,40 943002,0 948477,6 47150,1 94300,2 47423,9 94847,8

18.
TATRA-148 

CKD AD-20
7 708 1832 39,00 276,12 714,48 118063,4 303832,6 5903,2 11806,3 15191,6 30383,3

19.
TATRA-815 

UDS
12 2764 8368 46,00 1271,44 3849,28 543642,3 1636906,3 27182,1 54364,2 81845,3 163690,6

20. VW T4 86 992427 1069029 9,30 92295,71 99419,70 39463800,1 42278226,1 1973190,0 3946380,0 2113911,3 4227822,6

21. VW LT-45 2 1752 0 13,80 241,78 0,00 103378,6 0,0 5168,9 10337,9 0,0 0,0

22. VW LT-55 7 28056 4714 13,80 3871,73 650,53 1655473,5 276638,7 82773,7 165547,3 13831,9 27663,9

23. ZIL-130 9 8205 406 35,50 2912,78 144,13 1245444,3 61291,3 62272,2 124544,4 3064,6 6129,1

Összesen: 298 1472342 1494745 21,97 190340,19 185408,23 81385658,0 78844848,5 4069282,9 8138565,8 3942242,4 7884484,9

Üza. 

Költség 

2013. (Ft)

Üza. 

Költség 

2014. (Ft)

Megtakarítás 2013. (Ft)

427,58*

Megtakarítás 2014. (Ft)
Üza. 

átlagár 

2013. 

(Ft/l)

Üza. 

átlagár 

2014. 

(Ft/l)

Fsz. Típus
Menny. 

(db)

Futás 

2013. 

(km)

Futás 

2014. 

(km)

Átl. üza. 

fogy. 

(l/100km)

Össz. üza. 

fogy. 1013. 

(l)

425,25*

Össz. üza. 

fogy. 1014. 

(l)
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kalmaznak. Ez a jelenség is jól mutatja a nyilvántartás szabályrend-
szerének a korábban már említett hiányosságait. 

A járműállomány üzemképességét tekintve 2013-ban a járművek 
31%-a (91 db jármű), 2014-ben pedig 39%-a (116 db jármű) nem ve-
hetett részt szállítási feladatban. Ezek a számok nagyon magasak 
mind darabszámban, mind pedig arányaiban. Az összes futás tekinte-
tében ezek a rossz arányok okozzák a viszonylag alacsony átlagos 
éves futásokat (pl. 2013: 4940,74 km/jármű), ezáltal pedig az autó-
buszokhoz képest alacsonyabb elméleti megtakarítást, ami így is 4 
millió forint körüli összegre jött ki.  

A VIZSGÁLT JÁRMŰÁLLOMÁNY ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSA22 
8. számú táblázat 

 

A 8. számú táblázat összefoglalóan mutatja be a vizsgált 423 da-
rab gépjármű adatait és a két vizsgált időszak elméleti megtakarítása-
it. Látható, hogy mindkét évben 10 millió forint feletti összeggel lehe-
tett volna csak az üzemanyag költségét csökkenteni, ha az elvégzett 
közúti szállítási feladatok futása 5%-kal kevesebb lett volna.  

Ez az összeg első olvasatra nem tűnik túl soknak, de figyelembe 
kell venni, hogy ez a számítás nem az MH teljes járműállományát 
veszi figyelembe, hanem csak egy kisebb részét. A 423 darab gép-
jármű ténylegesen csak kisebb részt jelent, mivel az MH ÖHP össze-
sített jármű-adatszolgáltatás 2015. dokumentáció alapján ez a darab-
szám a teljes állománynak (2291 db jármű – 9. sz. táblázat) csak a 
18,5%-a, és a nem ÖHP alárendeltségben lévő járművek még nin-
csenek is számba véve.  

A 8. és a 9. táblázatban szereplő összes jármű darabszámok kö-
zötti eltérés újra felveti a szabályzókban meglévő hiányosságokat 
vagy magát a szabályozatlanságot, illetve az adatszolgáltatás meg-
bízhatóságát.  

                                                           
22  Forrás: MH ÖHP 2015. jelentése alapján saját szerkesztés 

5% 10% 5% 10%

1. Nehézgép 23 33501 46279 51,52 16979,62 23436,06 7 260 146   9 966 185   363 007   726 014   498 309   996 618   

2. Busz 102 1112653 1146103 25,56 268624,56 283421,43 114 858 488   120 524 964   5 742 924   11 485 848   6 026 248   12 052 496   

3. Tehergépjármű 298 1472342 1494745 21,97 190340,00 185408,00 81 385 658   78 844 848   4 069 282   8 138 565   3 942 242   7 884 484   

Összesen: 423 2618496 2687127 24,44 475944,18 492265,49 203 504 292 209 335 997 10 175 213 20 350 427 10 466 799 20 933 598 

Megtakarítás 2013. (Ft) Megtakarítás 2014. (Ft)Össz. üza. 

fogy. 1013. 

(l)

Össz. üza. 

fogy. 1014. 

(l)

Üza. költség 

2013. (Ft)

Üza. költség 

2014. (Ft)
Fsz. Típus

Menny. 

(db)**

Futás 

2013. 

(km)

Futás 

2014. 

(km)

Átl. üza. 

fogy. 

(l/100km)
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AZ MH ÖHP-NÉL MEGLÉVŐ JÁRMŰÁLLOMÁNY23 
9. számú táblázat 

 

A 10 millió forint körüli megtakarított összeg nem képvisel nagy 
arányt az MH teljes költségvetésében, ami 270 milliárd forint körül 
alakult az elmúlt években. Azonban ennek észszerű felhasználásával 
újabb költségcsökkentő eljárásokat, módszereket, technológiákat le-
hetne bevezetni. Egyik ilyen lehetőség a műholdas járműirányító- 
rendszer alkalmazása, ami valószínűleg további 5-10%-os szállítási 
költségcsökkenést eredményezhetne.  

PÉLDA AZ ÉVES MEGTAKARÍTÁS FELHASZNÁLÁSÁRA24 
10. számú táblázat 

 

                                                           
23  Forrás: MH ÖHP összesített járműv-adatszolgáltatás 2015. alapján saját szer-

kesztés 
24  Forrás: Saját szerkesztés 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

ku.szgk. 350 232 198 0 1 0 0 199 33

ku.tgk. 74 39 25 0 0 1 0 26 13

tj.szgk. 618 271 188 1 30 12 5 236 35

tj.tgk. szem.száll. 474 207 163 0 21 3 2 189 18

tj.tgk.anyag.száll. 500 228 110 0 28 5 3 146 82

busz 88 34 28 0 1 0 0 29 5

különleges jármű 187 107 51 0 15 1 0 67 40

2291 1118 763 1 96 22 10 892 226

MH ÖHP ÖSSZESEN

Katonai szervezet Típus

Technikai eszköz

Katonai 
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meglévő eszköz
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Nemzetközi 
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Gjmű.vez. 

azonosítás

Üza. 

mérés

Sebesség 

túllépés 

értesítés

Fedélzeti 

kijelző

Motor 

diagnosztika

MyFleet 14 900 Ft 990 Ft 4 000 Ft 400 Ft 600 Ft 200 Ft 500 Ft 600 Ft 87 480 Ft 102 380 Ft 102

SafeFleet 19 000 Ft 7 990 Ft - - - - - - 95 880 Ft 114 880 Ft 91

easyTrack 9 900 Ft 2 100 Ft - - - - - - 25 200 Ft 35 100 Ft 298

Inetrack 45 000 Ft 4 500 Ft - - - - - - 54 000 Ft 99 000 Ft 106

In-Kal GPS 14 900 Ft 2 990 Ft - - 500 Ft - - - 41 880 Ft 56 780 Ft 184

2014. évi 5% 

megtakarításból 

kiépíthető rendszer 

(db gjmű)

Éves díj
Első éves 

költség
Rendszer

Készülék 

(Ft/db)

Havidíj 

(Ft/hó/gjmű)

Szolgáltatások (Ft/hó/gjmű)



153 

A 10. számú táblázatban az interneten fellelhető néhány rendszer 
költségei vannak szemléltetve. A táblázat utolsó oszlopában van fel-
tűntetve, hogy a különböző eszközöket hány darab járműben lehetne 
egy éven keresztül üzemeltetni abból az összegből, amit az adott év-
ben az ellenőrzésekből meg lehetne takarítani.  

Ha figyelembe vesszük, hogy a vizsgált járműállományból 2014-
ben 277 darab jármű volt feladat végrehajtására alkalmas, akkor pél-
dául az easyTrack rendszert a teljes üzemképes állományon egy évig 
üzemeltetni lehetett volna.  

Összegzés 

A téma és más szakmai ismeretek szempontjából nem lehet elég-
gé hangsúlyozni, hogy a közúti szállítások jelenlegi szabályozása a 
Magyar Honvédségben egyáltalán nem felel meg a kor és a közleke-
dési szakma követelményeinek. Azok alapján sem a szállítási telje-
sítmények gyűjtése, sem az adatok feldolgozása, illetve üzemtani 
elemzése nem végezhető el.  

A szabályozási hiányosságok egy részét fel tudná oldani, üzemtani 
elemzési és egyéb – a cikkben nem részletezett – problémát is meg 
tudna oldani egy megfelelően kialakított szállításirányítási informatikai 
rendszer. Nem lenne például szükség papír-alapú menetlevélre, 
amely adatainak megbízhatósága jelenleg függ a járművezetőtől. 
Nem lenne szükség a számos jelentés elkészítésére az elöljáró ré-
szére, hiszen a lekérdezési lehetőségek helyes megválasztásával 
olyan adatokra tehetnének szert, amelyek számukra szükségesek.  

A rendszer bevezetésének előnyeit sokáig lehetne sorolni, hát-
rányként talán a magas beruházási költséget lehetne megemlíteni. 
Azonban fenti számítások igazolták, hogy a finanszírozására részben 
már jelenleg is rendelkezésre állnának források, amennyiben az el-
lenőrzési rendszer megfelelően működne, és a szállítások szervezé-
sében a szakmai szempontok hangsúlyosabban érvényesülnének.  

Felhasznált irodalom 
34/1993. (HK 5.) MH közlekedési szolgálatfőnöki intézkedés a 
közlekedési szolgálat tevékenysége egyes területeinek újraszabá-
lyozásáról 
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288/2009. (XII.5.). Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adat-
gyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről; 
455/2004. (HK 23.) MH összhaderőnemi logisztikai és támogató 
parancsnoki intézkedés a Magyar Honvédség szállítási rendsze-
rének szabályozásáról 
Gjmű/127 Gépjármű Szolgálati Utasítás (73/1974. Magyar Nép-
hadsereg Páncélos- és Gépjárműtechnikai szolgálatfőnöki utasí-
tás) 
MH ÖHP 2015-ös közúti szállítóeszközök átfogó állapotjelentése 
MH ÖHP összesített jármű-adatszolgáltatás 2015. 
SEGÉDLET a gépjárművek menetleveleinek kitöltésére, vezetésé-
re és elszámolására kiadvány címoldala – MN Páncélos és Gép-
jármű Technikai Szolgálatfőnökség; 1982.) 
http://utvonalterv.hu/handler.ashx  
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