
A korszerű katonai szállítási rendszer kialakításának 
szükségessége és lehetséges iránya 

DT . Na g y Is t V á n főhadnagy 

1. A korszerű szállítási rendszer kialakításának szükségessége 

„A magyar közlekedési kormányzat gazdaságpolitikai célkitűzéseit 
összefoglaló koncepció a közlekedés egységes szemléletén alapul, amely 
szerint a közlekedés hordozók az egységes közlekedési rendszer részei, 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz, sajátosságaiknak megfelelően kiegé
szítik egymást." (Dr. Csanádi György: Magyar közlekedés 25 éve. Közle
kedéstudományi Szemle 1970. évi 4. sz. 146. old.) E megállapítás is tükrözi, 
hogy az egyes közlekedési ágak fejlődését és azok felhasználhatóságát nem 
lehet egymástól elszigetelve vizsgálni. 

A közlekedési ágok közötti optimális munkamegosztás kialakítása 
érdekében jelenleg előtérbe kerül a „közúti közlekedés fokozott ütemű 
fejlesztése" (Magyar Közlekedéspolitikai koncepció. Közlekedési Közlöny 
1968. évi 48. szám). A közúti közlekedés fokozott ütemű fejlesztése sem 
érthető meg, ha csak a közúti közlekedést tesszük vizsgálat tárgyává, hi
szen ezt egyrészt a népgazdasági szállítások összvolumenének növekedése, 
másrés:~t pedig az ~zen belül bekövetkezett arányeltolódás (a kisforgalmú 
vasútvonalak forgalmának közútra terelése) a kisforgalmú vasútállomások 
áruforgalmán?.k központi rakodóállomásokra való összevonása indokolja. 

Mindezek tehát azt jelentik, hogy ha a katonai szállítások korszerűsí
tésének lehetőségeit akarjuk vizsgálni, akkor nem szabad egyik vagy má
sik közlekedési ágazat területén megrekedni, mert egy ilyen egyoldalú 
vizsgálat szükségszerűen helytelen következtetések levonását eredményezi. 
A katonai szállítások korszerűsítésére irányuló törekvés - véleményem 
szerint - csak az egységes közlekedés elvének elfogadásával és maradék
talan megvalósításával hozhat gyakorlatilag is hasznosítható eredményt. 

A korszerű szállítási rendszer kialakításának szükségességét tehát 
egyik oldalról az egységes közlekedés kialakulása és annak belső ágazati 
struktúraváltozása adja. 

A másik - katonai szállítások szempontjából alapvető - szükséglet 
az, hogy a néphadsereg korszerűsítésével párhuzamosan a hadtáptagoza
tokban tárolt és szállított anyagmennyiség fokozatosan nő. Ha megvizsgál-
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juk a Magyar Néphadseregben az utóbbi tíz évben végbement szervezeti 
é::; technikai fejlődést, valamint a korszerű háború által a hadseregek elé 
állitott követelményeket, akkor egyértelmű képet kapunk az ellátás 
anyagi szükségleteinek rohamos növekedésétől is. Az anyagi szükségletek 
kielégítése viszont szállítás nélkül nem lehetséges. A szállítás tehán nem 
öncél, hanem az anyagi biztosítás egyik tényezője békében és háborúban 
egyaránt. A szállításszervezés problémakörével való beható foglalkozás je
lentőségét húzza alá az a tény, hogy a. szállítás az anyagi biztosítás egyik 
leglényegesebb tényezője. 

A katonai szállítások korszerű rendszerének kialakítása során vizsgá
lat tárgyává kell tenni azokat az elvárásokat, melyeket a szállításokkal 
szemben támasztunk. A katonai szállításokkal szemben alapvető elvárás 
az, hogy a biztosított anyagmennyiség a lehető legrövidebb idő alatt, a 
legkevesebb szállítóté~ igénybevét_elével jusson el a felhasználóhoz. 

A katonai szállítások terén tehát nem elegendő, hogy megvalósuljon 
az anyagok térbeli helyváltoztatása, hanem szükséges még két nagyon 
fontos tényező megvalósítása is. E_zek: 

- az idő tényező (,,legrövidebb idő alatt ... ") mert a béke és háborús 
feladatok ellátásához szükséges anyagok utánszállítása mindig időhöz kö
tött, hiszen a különböző ellátási tagozatok anyagfelhasználása a folyama
tos - időben meghatározott - utánszállítást igényli; 

- gazdaságossági tényező (,, ... legkevesebb szállítótér felhasználásá
val ... ") már eltérő értelmezést kap a békeszállítások során a szorosan 
vett gazdaságosság "lapján a szállítások költségkihatásainak figyelembe
vételével, és a háborús szállítások során a meglevő szállítótér maximális 
kihasználtságának biztosítása révén a szállítási feladatok maradéktalan 
végrehajtása. 

Az egységes közlekedés szervezeti kialakítása, az egyre növekvő mér
vű szállítási igények kielégítése - figyelembe véve a katonai szállítások 
sajátos jellegét és a szállításokkal szembeni elvárásokat - egyértelműen 
szükségessé teszil: egy olyan korszerű szállítási rendszer kialakítáSát, 
melyben: 

- az egységes közlekedés elve alapján biztosítható a különböző szál
lítási ágazatok koordinálása, vertikális szállítások esetén a kapcsolódó 
ágazatokkal való optimális csatlakozás; 

- a szállítások funkcionális szervein keresztül biztosítható legyen a 
szállítás alatt levő katonai személyek és anyag irányában a folyamatos 
és egységes katonai vezetés; 

- a szállítási rendszerben már a békeszállítások során biztosítható 
legyen a háborús szállításokra való felkészülés és a háborús szállítási fel
adatok végrehajtására való zökkenőmentes áttérés. 

2. A korszerű katonai szállítási rendszer fogalma 

Mielőtt a katonai szállítások korszerűsítésének gyakorlati megvalósí
tásához hozzákezdenénk, feltétlenül célszerű tisztázni, hogy a korszerű 
katonai szállítási rendszer milyen fogalmi elemekből áll, melyek együttes 
érvényesülését kell feltétlenül biztosítani Az előző fejezetben is megállapí-



toltuk, hogy a katonai szállítási rendszer nem korlátozódhat egyik vagy 
másik szállítási &gazatra, hanem átfegja valamennyi szállítási tagozatot. 
Tehát első - szükséges - elemként elfogadhatjuk, hogy a katonai szállí
tási rendszer csak valamennyi szállítási ágazat összekapcsolásával, a szállí
tási ágazatok közötti koordináció lehetőségének megteremtésével funkcio
nálhat. Nem beszélhe1ünk tehát korszerű szállítási rendszerről, ha nem 
tudjuk biztosítani a jelentkező szállítási feladatok végrehajtásához az „idő
tényező·' és ,.gaz<lc:cságor.sági tényező" alapján legjobban megfelelő szállí
tási ágazat kiválasztását. illetve a különböző szállítási ágazatok folyamatos 
kapcsolódását. 

A korszerű szállítási rendszerben azonban nem elegendő csupán csak 
a különböző szállítási ágazatok közötti koordináció lehetőségének biztosí
tása. Biztosítanunk kell a már kiválasztott szállítási ágazaton belül is a 
koordináció lehetőségét (pl. a közúti szállítások terén a kétirányú gépko
csikihasználás biztosítása a jelentkező szállítási igények kapcsolása révén). 

A szállítási ágazatok közötti és azokon belüli koordináció csak akkor 
biztosítható, ha a szállítási igények mindig azonos szinten jelentkeznek. 
Ennek biztosításához két alapvető előfeltétel megvalósítása szükséges: 

a) az egyik alapvető feltétel az információs rendszer olyan kialakítása, 
melyen keresztül a jelentkező realizálható szállítási igények egy azonos 
szintre jutnak el. Az információs rendszernek ezen túlmenően állandóan 
biztosítania kell a vezetés operatívitását, a reális következtetések levoná
sának lehetőségét, a számítógépes tervezés és adatfeldolgozás lehetőségét; 

b) a másik alapvető feltétel a szállítások egységes szervezeti keretei
nek kialakítása. Jelenlegi szállítási tevékenységünkben a különböző szál
lítási ágazatokra jelentkező realizálható szállítási igények nem kerülhet
nek egymás mellé (pl. a vasúti szállítási igények a katonai közlekedési 
szervekhez kerülnek, a közúti szállítási igények pedig a csapatoknál, ma
gasabbegységeknél, illetve ellátó szerveknél egymástól elszigetelten jelent
keznek és realizálódnak.) 1gy természetszerű az, hogy e szervezeti rend
szerben nem érvényesíthető sem a szállítási ágazatok közötti, sem az egyes 
ágazatokon belüli koordináció. Tehát az egységes, valamennyi szállítási 
ágazatot átfogó szállítási rendszer csak akkor funkcionálhat megfelelően, 
ha a szállítások tervezése és irányítása egységes szervezeti keretek között 
megy végbe. Az egységes szervezeti forma kialakítása nem jelenti egy új 
- eddig nem létező - szervezet létrehozását, hanem a meglevő szállítási 
szervezet olyan struktúrális átalakítását, amely alkalmas arra, hogy a je
lentkező realizálható összes szállítási igényeket összegyűjtse; 

- rendelkezik. olyan döntési joggal, hogy megválaszthassa az igény
lésekben foglaltak figyelembevételével a szállítási igény végrehajtásának 
célszerű módját. 

Az egységes szervezeti forma kialakításának alapjául - véleményem 
szerint - szakmai ismereteiket, területi elhelyezkedésüket és összekötte
tési rendszerüket tekintve a jelenlegi katonai közlekedési szerveket cél
szerű figyelembe venni. E szervezet tevékenységét két irányban szükséges 
változtatni: 

- kialakítani az egységes tervezési tevékenységet, melynek keretein 
belül a realizálható szállítási igények a hadsereg igényeinek - az "idő-
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tényező" és „gazdaságossági tényező" - figyelembevételével kiválasztott 
sI.úUitási ágazathoz, a végrehajthatóság állapotában jutnak el. A tervezési 
tevékenység tehát r:aagában foglalja a szállítási ágazat kiválasztását, a kap
csolódó szállítási ágazatok egymáshoz való optimális kapcsolódásának biz
tosítását, a szállítási ágazatokon belül a végrehajtás módja meghatáro
zását; 

- kialakítani az egységes irányítási tevékenységet, melynek révén 
biztosítható a szállítások tervszerű végrehajtása, a vezetés folyamatossága 
és operativitása valamennyi szállítási ágazatban. 

Az eddigiekből kltünik, hogy a korszerű szállítási rendszer rendkívül 
bonyolult, összetett fogalom, mely alatt a különböző szállítási ágazatok 
között és azokon belül a hadsereg igényeinek megfelelően koordinált szál
lítások szervezeti formáinak, információs rendszerének, tervezési és irá
nyitási tevékenységeinek összességét értjük. 

3. Korszerű katonai szállítási rendszer kialakításának 
lehetséges iránya 

A korszerű katonai szállítási rendszer kialakítása - összetett jellegé
nél fogva - többirányú feladat megvalósítását is megköveteli. A felada
tok sorrendjében első helyen kell kiemelnünk a szállítástervezés rendjé
nek célszerű megoldását. A szállítási terv a szállítási igényeket időbeli és 
térbeli elosztásban fogja össze. Ez a terv az igényeket már szállítási ága
zatok szerinti bontásban tartalmazza. Ilyen értelemben vett szállítási terv 
elkészítéséhez feltétlenül szükséges, hogy a szállítási információk áramlá
sát úgy szabályozzuk, hogy azok egy ponton feltétlenül találkozzanak. Ha 
megvizsgáljuk a szállítási információk jelenlegi áramlását (1., 2. ábra), ak
kor világossá válik, hogy a jelenlegi modell nem felelhet meg a követel
ményeknek. A modellen jól látható, hogy a közúti szállítási igények és a 
vasúti, vízi szállítási igények eltérő úton haladnak és közös találkozási 
pontjuk nincs (többközpontú információáramlás). E megoldás többirányú 
negatív tényezőt hordoz magában: 

a) mivel a jelentkező szállítási igények nem találkoznak egy ponton, 
nincs lehetőség a szállítási ágazatok közötti szakszerű koordináció végre
hajtására; 

b) a közúti szállítási igények nem egy szállítónál jelentkeznek, hanem 
csak annál a szállítónál. melynek feladata lesz a végrehajtás. E megoldás 
kizárja az adott ágazaton belüli koordináció lehetőségét is; 

e) a szállítási ágazat és mód kiválasztására irányuló döntés lehetősége 
a szállítási igény keletkezésének helyén megreked, ez csökkenti a döntés 
szakszerűségét és célszerűségét; 

d) a szállítási információáramlás több iránya kizárja az egységes ter
vezés és irányítás lehetőségét. 

Ha tehát a felsorolt negatív tényezőket ki akarjuk zárni, a szállítási 
információáramlást egyközpontúvá kell tenni (2. ábra). Ez a modell már 
lehetőséget ad a tervezés egységesítésére, a szállítási ágazatok és módok 
megválasztására irányuló, döntés is egy szintre kerül anélkül, hogy a szál
lítás szükségességére irányuló döntés helyét is áthelyeztük volna (a szállí-
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\asok szükségességére irányuló döntést ott kell érvényrejuttatni, ahol a 
legjobban ismerik a kiképzési és ellátási szükségletek volumenét, azok 
térbeli és időbeli kielégítésének módját). A szállítási információáramlás 
egyközpontúvá tétele tehát azt jelenti, hogy valamennyi realizálható szál
lítási igény egy tervező szervhez jusson el. 
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A szállítási információáramlás egyközpontúvá tétele azonban még ön
magában nem oldja meg a tervezés korszerűsítését, csu!)án csak megte
remti annak egyik elengedhetetlen feltételét. A másik feltétel az, hogy ki
válasszuk a korszerű szállítástervezés végrehajtására leginkább megfelelő 
szervet. A kiválasztás során - véleményem szerint - szükséges az alábbi 
tényezők vizsgálata: 

- a jelenlegi szállítási információs rendszerben mely szervek vannak 
az áramlási központban, 

- a szervek közül melyik szerv rendelkezik a legmagasabbfokú szál
lítási és szállítástervezési gyakorlattal. 

E tényezők vizsgálata alapján a katonai közlekedés jelenlegi szerve
zeti keretei látszanak a korszerű szállítási rendszer megvalósítására leg
alkalmasabbnak. Ahhoz, hogy e szervek megfelelően funkcionálhassanak, 
biztosítanunk kell, hogy: 

- minden szállítási igény e szervhez jusson el, 
- e szervek rendelkezzenek a szállítási ágazat és mód kiválasztására 

irányuló döntés jogával (ez nem jelenti az egyszemélyi parancsnok dön
tési jogának csorbítását, hanem segíti a parancsnoki munkát a szállítási 
feladatok szakszerű végrehajtásának megszervezésével), 

belső szervezeti struktúrájuk biztosítsa a tervezés és irányítás egy-
ségét, 

a szállíttatók és szállítók irányában az állandó összeköttetésük 
biztosítva legyen. 

A szállítási információáramlás egyközpontúvá tétele és az egységes 
katonai szállítási szervezet kialakítása megteremti a korszerű szállításter
vezés előfeltételeit. A korszerű szállítástervezés nem nélkülözheti a terve
zés matematikai móctszt~rinek alkalmazását és a számítógépek felhaszná
lását. Ezek megvalósítására is csak akkor kerülhet sor, ha az összes szállí
tási igények egy helyen jelentkeznek, tehát az információáramlás rendje 
közvetve kihat a tervez_és gépesítésének lehetőségeire is. A tervezést -
mint tevékenységet - két irányban szükséges továbbfejleszteni: 

a) a jelenlegi tervezés minden esetben csak egy szállítási ágazaton be
lül mozog, a korszerű szállítástervezésnek pedig ki kell terjednie a verti
kális szállításban résztvevő valamennyi szállítási ágazatra (így a vasúti, 
illetve vízi szállítás terveinek elkészítésekor meg kell tervezni a kapcsoló
dO közU.ti, illetve csővezetékes szállítást is); 

b) a szállítási igények „időtényező" és „gazdaságossági tényező" alap
ján való horizontális elosztása (párhuzamos szállítások megtervezése) egy
formán érvényesüljön valamennyi szállítási ágazatban. E tervezési tevé
kenység nem nélkülözheti az egyes szállítási ágazatok fontosabb haté
konysági paramétereinek figyelembevételét (lásd az 1. mellékletet). 

Nem beszélhetünk azonban a korszerű szállítási rendszerről akkor, ha 
csak a tervezés területén lépünk előre és figyelmen kívül hagyjuk a végre
hajtás területét. A katonai szállításoknak az a sajátossága, hogy a szállítás 
folyamatában levő élőerők és anyagok irányában a katonai vezetésnek ál
landóan érvényesülnie kell. Ez csak akkor valósítható meg, ha 

- a szállítások időben és térben állandóan áttekinthetők, 
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1. melléklet 

Az egyes szállítási ágazatok több hatékonysági paraméterei 

Jellemzők \ 
megnevezése 

Raksúly 
kapacitás 

Szállítási 
távolság 

Szállítási 
sebesség 

Térbeli 
kötöttség 

Időbeli 
kötöttség 

Biztonság 

Sebezhetőség 

Helyreállítható-
sága 

Vasúti 

nagy 

közepes 
és nagy 

közepes 

teljesen 
kötött 

menetrendi 
kötöttség 

nagy 

nagy 

nehéz 

* átbocsátó képesség 

Gépkocsi Vízi 1 Csővezetékes 

szállítás hatékonysági paraméterei 

kicsi 1 igen nagy igen nagy* 

rövid nagy igen rövid és közepes 

nagy kicsi -
részben teljesen nem kötött kötött kötött 

nincs részben nincs kötött 

csökkent nagy teljes 
mértékű 

kicsi közepes kicsi 

1 

gyors 
1 

nehéz igen gyors 

- a szállítások menetébe az operatív beavatkozás lehetősége állandó
an biztosítva van, és 

- ez valamennyi szállítási ágazatban azonos módon és azonos szer
vezeti keretek között valósul meg. 

E követelményeket érvényrejuttatni csak az egységes irányítási rend
szerben lehet. Az egységes irányítási rendszer kialakításának fő követel
ménye, hagy meghatározzuk az irányítási tevékenység valamennyi szállí
tásí ágazatra érvényes módját, kialakitsuk e tevékenységi mód végrehaj
tásához legjobban megfelelő irányítási szervezetet (diszpécser szolgálatot). 
Az irányítási tevékenység módjainak meghatározásainál alapvetően arra 
kell törekednünk, hogy egyformán funkcionáljon valamennyi szállítási 
ágazatban, az önálló ágazati, a vertikális és horizontális szállításokban, 
biztosítsa a katonai vezetés operatív érvényesülését. Az ilyen irányítási 
tevékenység kialakításához jól kiépített összeköttetés és kellően kialakított 
információs rend szükséges. 

Az irányítási szervezet (diszpécser szolgálat) kialakításánál célszerű 
figyelembe venni a jelenlegi szállítási kapcsolatrendszereket. Véleményem 
szerint, a diszpécserszolgálatot annak a szervnek a keretein belül kell 
megszervezni, amely a tervezést is végzi, mert az irányítási tevékenység 
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alapja a szállítási terv és az irányítási tevékenységnek a szállítási terv 
m.egvalósítására kell irányulnia. Ez egyben megoldja a tervezés és irányí
tás tevékenységi és szervezeti egységét, biztosítja a tervezőnek a végre
hajtásba való operatív beavatkozás lehetőségét. 

A katonai szállítások korszerű rendszerének kialakítását és gyakorlati 
érvényesülését nagy mértékben elősegíthetné a szállítási költségkeretgaz
dálkodásról a szállítási költséggazdálkodásra való áttérés. A költséggazdál
kodás alapja - véleményem szerint - az a realitás, hogy minden szállí
tás költség, függetlenül attól hogy azt közhasználatú közlekedési vállalat 
szállítóeszközeivel, vagy a hadsereg saját szállítóeszközeivel hajtják végre. 
Itt tehát két fogalomról van szó: 

a) a ténylegesen költségjellegű szállításokról, melyek a közhasználatú 
közlekedési vállalatok szállítóeszközeinek igénybevételét jelentik; 

b) önköltség jellegű szállításokról, melyek a hadsereg szállítóeszközei- · 
nek igénybevételét jelentik. 

E két fogalom elhatárolt kiemelése azért szükséges, mert a jelenlegi 
köJtségkeretgazdálkodásban szállítási költségként csak közhasználatú köz
lekedési vállalatok részén" kifizetett költségek szerepelnek és nem jelent
keznek szállítási költségként a hadsereg saját szállítójárműveivel végzett 
szállitások költségei. !gy a költségkeretgazdálkodás olyan belső ellentmo
<lást hordoz magában, hogy az egyik szállítást a szállítási költség, a mási
kat pedig a kilométerteljesítmény fejezi ki. Ez a belső ellentmondás meg
akadályozza a különböző szállítási ágazatok és módok összehasonlítását, a 
szállítások egy nagy részénél kiszorítja a „gazdaságossági tényező" ér
vényrejuttatását. 

A szállítási költséggazdálkodásra való áttérés tehát elősegítia kor, 
szerű szállítási rendszer érvényesülését és megszünteti a jelenlegi hitelke
,:etgazdálkodás belső ellentmondásait. A szállitási költséggazdálkodás va
lóban gazdálkodást jelent és a szállítási teljesítmények mint költségek je
lennek meg valamennyi szállítási ágazatban és szállítási módban. A szál~ 
lítási költséggazdálkodás kialakításához szükséges a saját szállítópark 
valós önköltségének kimunkálása és a szállítási teljesítményekért számí
tandó önköltség meghatározása. Az a célszerű, ha a valós önköltség és a 
felszámítandó önköltség egybeesik, de a saját szállítópark igénybevételé
nek fokozása vagy viss:i:afogása érdekében a valós önköltségtől esetenként 
szükséges eltérni. A számított önköltség alapot ad a tervezőnek, hogy az 
„időtényező" mellett a „gazdaságossági tényezőt" is valamennyi szállítási 
ágazatba!'l és szállítási formában azonos mérőszámmal hasonlítsa össze, az 
összehasonlítás eredményeként valóban a leginkább alkalmas szállítási 
ágazatot és szállítási formát válassza ki a feladat végrehajtására. A költ
séggazdálkodás bevezetésével biztosítható, hogy a szállítási költségek való
ban ott jelentkezzenek, ahol a szállítási teljesítmények felmerültek és 
minden szállítási teljesítmény költségként jelentkezzék. Csak ezen az úton 
biztosítható a szállítási költségek alakulásának szakszerű befolyásolása, 
teremthető meg a gazdaságos szállítási tevékenységre irányuló egyéni és 

kollektív érdekeltség. 
Az eddigiekben - a teljesség igénye nélkül - igyekeztem megjelölni 

a korszerű katonai szállítási rendszer legáltalánosabb elméleti problémáit 
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és a szállítási rendszer kialakításának egyik lehetséges útját. Kétségtelen 
- és ez éppen a téma sokrétűségéből és bonyolultságából következik -, 
hogy nem lehet minden részproblémát egy cikk keretein belül teljes mély
·ségben feltárni és megoldani. Ezért e cikkben az egyes részproblémákat 
csak érintettem, azok feldolgozása további részvizsgálatokat igényel. Így 
nagyon fontos - további vizsgálatot igénylő - téma a korszerű szállítási 
rendszer gyakorlati érvényrejuttatása az egyes szállítási ágazatokban. Úgy 
vélem, hagy e téma - jelentőségénél fogva - megéri a vizsgálatára és 
feldolgozására szükséges időt és energiát. Cikkemnek is az volt a másod
lagos célja, hogy az elméleti és gyakorlati problémák felvetésével felkeltse 
a téma iránti érdeklődést. 
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